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ค าน า 
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545) และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลให้ยึด
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยท้ังปวงได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาต่อเน่ืองได้อย่างตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้ก าหนด
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการก ากับ ดูแลตรวจสอบ และประเมินผล ส าหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี  
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของวิทยาลัยฯ ท่ีจะด าเนินงานทางการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       27    มีนาคม   2555 
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ชื่อสถานศึกษา  :   วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ 
ท่ีตั้ง   : เลขที่  143  หมู่ที่  5  ต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมทุรเจดีย์   

จังหวัดสมุทรปราการ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2453-7847 โทรสาร  0-2819-5277 
เว็บไซด์   : http://www.prasamutjd.ac.th 
E-mail   : prasamutjd@gmail.com 
 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  2  ระดับ  ได้แก่  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  จัดการเรียนการสอน   
2  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาฃ่างอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาพาณิชยกรรม 
 ในปีการศึกษา  2554  มีบุคลากรสายบริหาร  จ านวน  3  คน  สายการสอน  จ านวน 24 คน   
สายสนับสนุนการเรียน-การสอน  จ านวน 12 คน  และมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 590 คน 
 
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
 “วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จักเป็นองค์การแห่งการเรียนเรียนรู้ ที่มุ่งจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพ 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” 
 
2. ปรัชญา 
 วิชาการน า  คุณธรรมเด่น  เน้นทกัษะ  รักสามัคคี 
 
3. พันธกิจ 
 3.1  จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระบบต่างๆ 
ตามความต้องการของท้องถ่ินในด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
 3.2  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
 3.3  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและทวิภาคี 
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ค 
 3.4  ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 3.5  ให้บริการด้านวิชาชีพที่เหมาะสมแก่ชุมชน 
 3.6  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานวิจัย รวมทัง้มกีารสร้างและพฒันานวัตกรรม 
 3.7  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและสาธารณชน 
4. เป้าหมาย 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2554  
ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
สรุปประเด็นส าคัญในการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาวิชา ชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความช านาญในวิชาชีพของตน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่ม
ศักยภาพในการท างานและส่งเสริมการวิจัย 

3. มีระบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  และสถานประกอบการ 
5. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ง 
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2554  
ตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งช้ี  โดยใช้ระบบ
กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้วจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ในปี
การศึกษา  2554  ซึ่งผลการประเมินตนเอง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางแสดงภาพรวมผลการประเมินทั้ง  7  มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
จ านวนตัวบ่งชี้ 

ระดับ หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 12 - - ดี 12 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 13 1 1 ดี 15 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 1 - ดี 5 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 2 - - ดี 2 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 4 - - ดี 4 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 3 - - ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  7  การประกันคุณภาพภายใน 2 - - ดี 2 ตัวบ่งช้ี 

ภาพรวม  7  มาตรฐาน 40 2 1 ดี 43 ตัวบ่งช้ี 
 

เกณฑ์ตัดสิน  ระดับดี  2.51-3.00,  พอใช้  1.51-2.50,  ปรับปรุง  1.00-1.50 
สรุป  ค่าเฉลี่ยของการประเมินทั้งหมด  7  มาตรฐาน  เท่ากับ  2.94.  ระดับ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จ 
ผลการประเมินเรียงตามมาตรฐานท่ีมีระดับ  ดี  และ  พอใช้ 
 

มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี ดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ดี 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
    มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ดี 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ   
    การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ดี 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นใน 
     การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ดี 

6.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ   
     มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ดี 

7.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ 
     การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ดี 

8.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ 
     การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

ดี 

9.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ 
     ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี 

10. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
     ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี 

11. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบ 
     อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

ดี 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดี 

  
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
13.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   ดี 
14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดี 
15.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ดี 
  

 
 
 
 
 



 

ฉ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
16.  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝกึ อุปกรณ์ ส าหรับการจดัการ 
      เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ปรับปรงุ 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา ดี 
18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน   
      ห้องปฏิบัต ิการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  
      มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  
      มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ดี 
21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวย 
      ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ดี 

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ 
     ที่รับผิดชอบ 

ดี 

23. จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ 
     ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 

24. จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  
     จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

ดี 

25. จ านวนคน-ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีส่วน 
     ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ดี 

26. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา พอใช้ 
27. อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน ดี 
  

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 

28. จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา ดี 
29. จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน พอใช้ 
30. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ดี 
31. จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม   
     จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

ดี 

32. จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     วัฒนธรรม ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดี 

  
 
 
 



 

ช 
มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
33. จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ 
     และฝึกทักษะวิชาชีพ 

ดี 

34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  
     และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

ดี 

  
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
35. จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน ดี 
36. จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ 

     หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
ดี 

37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  
     สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 

ดี 

38. จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 

ดี 

  
มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
     และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ดี 

40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
     มาตรฐานวิชาชีพ 

ดี 

41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
     ของสถานศึกษา 

ดี 

  
มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ ระดับผลประเมิน 
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 

     อย่างต่อเนื่อง 
ดี 

43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ดี 
 

 
 
 
 
 



 

ซ 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี  1 
1.  จ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี 
2.  มีร้อยละของผู้เรียนทีส่ามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรม์าใช้แก้ปัญหาใน 
     การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
3.  มีร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา  ค้นคว้าและ 
     ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4.   มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
     และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี     
5.  มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อ 
    ภายใน  1  ปี      
จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  1 
 1.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา   
     ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การจัดท าตาม 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี  2 
 1.  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา  
 2.  การสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่มีความสอดคล้อง 
     กับตลาดแรงงาน 
 3.  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการฝึกทักษะวิชาชีพ   
     มีการฝกึปฏิบัตจิรงิ  เพื่อใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพ 
      การสอน  ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ       
 4.  ระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน   
 5.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 6.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน   
      พื้นที่ ฝึกปฏิบัตงิาน  เหมาะสมกบัสาขาวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด 
     ประโยชน์สงูสุด 
 7.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
      การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด     
 8.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอปุกรณ์ 
 9.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ 
      ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

 
 
 
 
 



 

ฌ 
10.  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
11.  จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
      เพื่อสนบัสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
12.  จ านวนสถานประกอบการที่มกีารจัดการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ 
      ระบบปกต ิ
13.  จ านวนคน – ช่ัวโมง  ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา 

                 ผู้เรียน 
 14.  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียนในแตล่ะสาขาวิชา 
 15.  ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกึ  อุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนการสอน 
                อย่างเหมาะสม 
 16.  ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้อนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  2 
 - ไม่มี - 

จุดเด่นมาตรฐานท่ี 3 
 1.  มีจ านวนครั้งการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน      
 2.  ผู้เรียนที่ลาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ามีปริมาณน้อย 
 3.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง 
               บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 4.  มีกิจกรรมทีส่่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมทีด่ีงามในวิชาชีพและมีการพัฒนาส่งเสริม 
               ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ 
 5.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง 

จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี 3 
 1.  ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

จุดเด่นมาตรฐานท่ี   4 
 1.  ให้บริการวิชาชีพ  และส่งเสรมิการให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการ 
               ฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 2.  เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการวิชาชีพ  และสง่เสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
               และกจิกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  4  
 - ไม่มี – 
 
 
 

 
 
 
 



 

ญ 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี  5   

 1.  มีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน   
               การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งระดับชาติ 

2.  มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่  นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
3.  มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานอย่าง 
    ทั่วถึงและหลายช่องทาง 
จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  5   
1.  ส่งเสริม  สนบัสนุนให้ครูและนักเรียน คิดประดิษฐ์  นวัตกรรม  งานวิจัย  และโครงงานให้มากขึ้น 

 จุดเด่นมาตรฐานท่ี  6 
1.  คุณภาพการบรหิารของผูบ้รหิารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และมสี่วนร่วมของประชาคม 
     อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 2.  บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3.  มีการน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการควบคุมการท างานอย่างทั่วถึง 

จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  6 
 - ไม่มี - 

จุดเด่นมาตรฐานท่ี  7 
 1.  วิทยาลัยฯ  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ  อย่างต่อเนื่อง 
 2.  วิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
                ภายใน  น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานท่ี  7 
 - ไม่มี – 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.1  ส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียน  สิ่งพิมพ์  โสตทัศนปูกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
2. แผนพัฒนาบุคลากร  และครู-อาจารย ์
 2.1  ส่งเสริมบุคลากรให้ทกุคนมีคุณวุฒิ  วิทยฐานะที่สงูข้ึน 
 2.2  จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรโดยอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.1  จัดหาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น 
4.  แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 4.1  ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน  วิจัยสถาบัน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น 
 4.2  จัดหาแหลง่เรียนรู้  แหลง่เงินทุน  และระดมทรัพยากรให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 



 

บทที่  1 
บทน า 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  (COLlEGE  PROFILE) 
          1.  ประวัติของสถานศึกษา  สถานท่ีตั้ง  สภาพชุมชน 
              1.1  ประวัติของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์จัดต้ังข้ึนเมือ่วันที่  10  ตุลาคม  2537  และเปิดท าการ
เรียนการสอนปีการศึกษา  2541  โดยเปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาพณิชยการ  ในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
              1.2  ขนาดและสถานท่ีตั้ง 
     วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีพื้นที่จ านวน  39  ไร่  2  งาน  98  ตารางวา  ตั้งอยู่
เลขที่  143  หมู่  5  ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ  ต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  
หมายเลขโทรศัพท์  0-2453-7847  โทรสาร  0-2819-5277  Web  site : www.prasamutjd.ac.th             
E-mail  Address  : prasamutjd@gmail.com 
              1.3  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
            จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยูร่ิมแม่น้ าเจ้าพระยา  โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา  
และเหนืออ่าวไทย  ระหว่างเส้นรุ้นที่  13 – 14  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  100 – 101  องศาตะวันออก มี
เนื้อที่ประมาณ  1,004,092  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  627,557.50  ไร่  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร   
            อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ  ช่ือของอ าเภอนี้ได้มาจาก
สมุทรเจดีย์  (พระเจดีย์กลางน้ า)  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นบน
เกาะกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อปี  พ.ศ.  2370  บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาของอ าเภอนี้  เป็นที่ตั้งของป้อม
พระจลุจอมเกล้า  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ.  2436  และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรอืฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์          
ร.ศ.112  (ในปีเดียวกัน)  นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คียง  ทางกองทัพเรือยงัได้น าเรือรบหลวงแม่กลองซึ่ง
อนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย  
            อาณาเขตติดต่อ 
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน  เขตทุ่งครุ  (กรุงเทพมหานคร)  และอ าเภอพระประแดง  
มีคลองนา  คลองสวน  คลองกะออก  คลองตาสน  คลองทา่เกวียน  คลองกะออมใน  คลองบางจาก  และ
คลองท่าเกวียน  เป็นเส้นแบง่เขต   
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  มแีนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต   
            ทิศใต้  จรดอ่าวไทย   
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน  มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต     

 
            สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 
            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน  มีล าคลองมากมายใช้
ประโยชน์ทางคมนาคม  และการขนส่งทางน้ า  รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม  จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีพื้นที่ป่าไม้  (ป่าบก)  มีแต่ป่าชายเลน  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 

http://www.prasamutjd.ac.th/


 

            1.  บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา  บริเวณทัง้ สองฝัง่เป็นที่ราบลุม่  เหมาะแก่การท างาน  ท า
สวนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง 
ที่เกิดข้ึนใหม ่
            2.  บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล  เป็นบรเิวณที่ได้รับอทิธิพลของน้ าทะเลท่วมถงึ  ส่วนใหญ่
เป็นทีร่าบลุ่ม  เป็นดินเหลวลุ่ม  ลกึ  เหมาะแกก่ารท าป่าจากป่าชายเลน  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
            3.  บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก  บริเวณนี้เป็นทีร่าบกว้างใหญ่  ส าหรบัระบายน้ า
และเกบ็กักน้ า  อ านวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน  การท านาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
            การปกครอง 
            อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  แบ่งการปกครองออกเป็น  5  ต าบล  (tambon)  แต่ละต าบลแบง่
ออกเป็นหมู่บ้าน  รวม  42  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
            1.  นาเกลือ   (Na  Kluea)      8         หมู่บ้าน 
            2.  บ้านคลองสวน  (Ban  Khlong  Suan)     4         หมู่บ้าน 
            3.  แหลมฟ้าผ่า   (Laem  Fa  Suan)   13         หมู่บ้าน 
            4.  ปากคลองบางปลากด  (Pak  Klong  Bang  Pla  Kot)    4         หมู่บ้าน 
            5.  ในคลองบางปลากด  (Nai  Khlong  Bang  Pla  Kot)   13         หมู่บ้าน 
            การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ท้องที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  6  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  ครอบคลมุพื้นที่ต าบลปากคลองบางปลากดทั้งต าบล 
  2.  เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  ครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วนของต าบลแหลมฟ้าผ่าและต าบล 
ในคลองบางปลากด 
  3.  องค์การบรหิารส่วนต าบลนาเกลือ  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนาเกลือทัง้ต าบล 
  4.  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านคลองสวน  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบ้านคลองสวนทัง้ต าบล 
  5.  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแหลมฟ้าผ่า  (นอกเขต
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) 
  6.  องค์การบรหิารส่วนต าบลในคลองบางปลากด  ครอบคลมุพื้นที่ต าบลในคลองบางปลากด  
(นอกเขตเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) 
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            การคมนาคม 
  1.  การคมนาคมทางบก  ได้แก่  ถนนสุขสวัสดิ์  ถนนประชาอุทิศ  ถนนเลยีบคลองสรรพสามิต  
ถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ 
  2.  การคมนาคมทางน้ า  ได้แก่  คลองสรรพสามิต  คลองบางปลากด  คลองสวน  คลองขุน
ราชพินิจใจ  แม่น้ าเจ้าพระยา 
 
              1.4  งบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2554) 

ล าดับท่ี ประเภทรายจ่าย เงินงบประมาณ หมายเหต ุ
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,308,660.- ค่าตอบแทน 
2. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสด ุ 2,479,500.- งบด าเนินการ 
3. ค่าสาธารณูปโภค 308,000.- งบด าเนินการ 
4. งบอุดหนุนเรียนดี  เรียนฟรี  15  ปี 5,326,445.- งบอุดหนุน 
5. งบอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ ์ 110,000.- งบอุดหนุน 
6. งบอุดหนุนโครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียน/ชุมชน/ 

พัฒนาคุณธรรม , ทุนเฉลิมราชกุมารี ฯลฯ 
60,000.- งบอุดหนุน 

7. งบอุดหนุน  อื่นๆ  598,000.-  
 รวม 10,190,605.- งบด าเนินการท้ังหมด 

8. เงินเดือนข้าราชการ 3,706,726.41.-  
9. งบลงทุน 890,000.-  
10. งบค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 9,717,710.-  
 รวม 14,314,436.41.-  

            2.  สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 
               ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้เปิดท าการสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
               2.1  ทรัพยากรภายใน 
  2.1.1  จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  มีจ านวน  17  ห้อง  ประกอบด้วย 
           1)  ห้องวิทยาศาสตร ์   จ านวน  1  ห้อง 
           2)  ห้องโสตทัศนปูกรณ์   จ านวน  1  ห้อง 
           3)  ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  จ านวน  1  ห้อง 
           4)  ห้องเรียนบัญชี    จ านวน  1  ห้อง 
           5)  ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทย   จ านวน  1  ห้อง 
           6)   ห้องเรียนพิมพ์ดีดอังกฤษ  จ านวน  1  ห้อง 
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           7)   ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์   จ านวน  2  ห้อง           
           8)   ห้องปฏิบัตกิารภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  ห้อง 
           9)   ห้องปฏิบัตกิารเครื่องใช้ส านักงาน จ านวน  1  ห้อง 
             10) ห้องเรียนรวม    จ านวน  7  ห้อง   
  2.1.2  อาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
           2.1.2.1  สิ่งก่อสร้าง/อาคารท่ีด าเนินการแล้ว 

ท่ี รายการก่อสร้าง  (เต็มรูปแบบ) 
จ านวนท้ังหมด 

ท่ีต้องการ 
จ านวนท่ีมีแล้ว 

จ านวนท่ียัง
ต้องการ 

หมายเหต ุ

1. อาคารธุรการและหอประชุม 20 X 40 เมตร 1  หลัง 1  หลัง  - 
2. อาคารเรียน  9/44  เมตร  3  ช้ัน 4  หลัง 1  หลัง  - 
3. โรงฝึกงานช้ันเดียว  12/32  เมตร 4  หลัง 2  หลัง  - 
4. บ้านพักนักการภารโรง  2 หน่วย 3  หลัง 1  หลัง  - 
5. สนามกีฬา 1  สนาม 1  สนาม  - 
6. เสาธงชาติ 2  ต้น 2  ต้น  - 
7. ศาลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 
13  หลัง 13  หลัง  - 

8. ห้องน้ า – ห้องส้วม  3  หน่วย 2  หลัง 2  หลัง  - 
9. ถนน  คลส.  หน้า  12  ซม. 7,000  ตร.ม. 4,860  ตร.ม.  - 
10. อาคารโรงฝึกงานชนิดจั่วคู่ 1  หลัง 1  หลัง  - 
 
           2.1.2.1  สิ่งก่อสร้าง/อาคารท่ีได้เสนอของงบประมาณ 

ท่ี รายการก่อสร้าง (เต็มรูปแบบ) 
จ านวนท้ังหมด

ท่ีต้องการ 
จ านวนท่ีมีแล้ว 

จ านวนท่ียัง 
ต้องการ 

หมายเหต ุ

1. อาคารวิทยบรกิาร  3  ช้ัน 1  หลัง - 1  หลัง ตามแผนเสนอขอ 
งบประมาณ ปี พ.ศ.2555 2. อาคารบ้านพักครู  3  ข้ัน   

14 ยูนิต 
1  หลัง - 1  หลัง 
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  2.1.3  จ านวนบุคลากรและนักเรียน/นักศึกษา 
            ก)  บุคลากรปีการศึกษา  2553 
ตารางที่  1.1  แสดงจ านวนบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ปีการศึกษา  2554 

ท่ี ประเภท 
จ านวน

คน 

ระดับการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
1. ผู้บรหิาร 3 3 - -  
2. ข้าราชการครู 8 3 5 -  
3. พนักงานราชการครู 9 1 8 -  
4. ครูอัตราจ้าง 10 1 9 -  
5. ลูกจ้างช่ัวคราว 12 - 1 11  

รวมท้ังสิ้น 42 8 23 11  
 
            ข)  ครูผู้สอน 
ตารางที่  1.2  แสดงจ านวนครู – อาจารย์จ าแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ขา้ราชการ พนักงาน 
ราชการ 

ครูจ้าง รวม 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 1 1 3 5 
สาชาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2 1 3 6 

รวมประเภทวิชา 3 2 6 11 
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 - 1 2 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 2 1 5 

รวมประเภทวิชา     
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 2 5 2 9 

รวมประเภทวิชา 2 5 2 9 
รวมท้ังสิ้น 8 9 10 27 

ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2554 
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            ค)  บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตารางที่  1.3  แสดงจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที่และเพศ 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป - 2 2 ลูกจ้างช่ัวคราว 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน - 1 1  
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี - 1 1  
เจ้างานที่งานพัสด ุ - 1 1  
เจ้าหน้างานทะเบียน - 1 1  
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ - 1 1  
เจ้าหน้าที่นักการ – คนงาน 2 2 4  
พนักงานขับรถ 1 - 1  

รวม 3 9 12  
ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2553 
            ง)  นักเรียนและนักศึกษาปีการศึกษา  2554 
ตารางที่  1.4  แสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ปีการศึกษา  2554 

สาขาวิชา ระดับชั้น จ านวน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ช่างยนต์ 

ปวช. 

142  
ช่างไฟฟ้า 123  
พณิชยการ 148  
รวม  ปวช. 413  
ช่างยนต์ 

ปวส. 

22  
ช่างไฟฟ้า 33  
พณิชยการ 22  
รวม  ปวส. 77  

รวม นักเรียน  นักศึกษา  (ปกติ)   
ปวช.  รุ่นที่ 8 

ปวส.เทียบโอน 
34  

ปวส.  รุ่นที่ 8 90  
รวม 124  

รวมท้ังสถาบัน 614  
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          3.  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และจุดเด่นท่ีส าคัญของวิทยาลัย 
      3.1  ความดีเด่นของด้านสถานศึกษา 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 
17 – 20  กรกฎาคม  2550 สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท  เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ส านักวิจัย 
และพัฒนาการอาชีวศึกษา  ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรงุเทพมหานคร  มอบเกียรตบิัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าผลงานตู้เย็น  เตารีด  
HOT&COOL  ได้เข้าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  - เอสโซ่  ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

16  สิงหาคม  2550 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกียรติบัติฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  
นายวิโรจน์  คล่องแคล่ว  ร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู้เย็นรีดผ้า HOT&COOl  
งาน  “มหกรรมอาชีวศึกษา” R-Tech  2007  ณ  หอประชุมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุร ี

18  ธันวาคม  2550 ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน  และการบรหิารจัดการ  ตามนโยบาย
สถานศึกษา  3D  ระดับเหรียญทอง  ประจ าปงีบประมาณ  2550 

8  ธันวาคม  2551 ร่วมสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาระบบทวิภาคี  ด้านค้าปลีก  จาก
บริษัท  ปัญญาภิวัฒน์  จ ากัด 

14  ธันวาคม  2552 เข้าร่วมด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนดีเด่น  ระดับจังหวัด  ประจ าป ี
2552  ด้านการให้บรกิารซอ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์  จากส านักความร่วมมือ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

25  กุมภาพันธ์  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาว่ิงไทยช่วยไทย  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์  
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

25  กุมภาพันธ์  2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์  
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

25  กุมภาพันธ์  2553 ครูสุรรีัตน์  อ่วมมีเพียร  ครูแผนกพณิชยการได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ  ด้านการ
สอนดีเด่น  (ด้านบูรณาการหลักสูตร  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์    
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมทุรปราการ 

10  พฤษภาคม  2553 ได้รับเกียรติบัตร  “ ร่วมพัฒนาบ้านหนงัสือวัดปานประสทิาราม ”  ตาม
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม  ประจ าป ี2553 

9  กันยายน  2553 ได้รับเกียรติบัตร  “ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3D  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ”  
รางวัลระดับเหรียญทอง  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 

25  กันยายน  2553 ได้รับเกียรติ  “ การเข้าร่วมโครงการท าดีมีอาชีพ ”  จากกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน  กองทัพบก 

2  ตุลาคม  2553 ว่าที่ร้อยตรสีมโภชน์  คงบุญโสด  ได้รับโลเ่กียรติบัตร  “ สนับสนุนกจิการของ
ต ารวจนครบาลสมเดจ็เจ้าพระยา ”  จากกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

16  ตุลาคม  2553 ได้รับรางวัล  “ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ” 
รางวัลที่ 1  ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจ าปี 2553  โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
      3.2  ความดีเด่นด้านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 
5  กรกฎาคม  2550 นางสาวพัดชา  อินทร์บุญ  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย  ประเภทเดี่ยว  ในงานฉลองครอบรอบ  50  ป ี 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

7  กรกฎาคม  2550 ประกาศนียบัตรฉบับนีร้ับรองว่า  “ ตู้เย็นรีดผ้า ”  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  โดย
นายมุสตอฟา  การิมี  และนายคมกฤษ  จินะแปง  นกัเรียน ช้ัน ปวช.3  ช่าง
ไฟฟ้า  วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  อาจารยท์ี่
ปรึกษานายวิโรจน์  คล่องแคล่ว  ได้ผ่านการเสนอขายไอเดียในรายการสมรภูมิ
ไอเดีย  Brain  child  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

28 – 31  มกราคม  2551 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี  2550 

6  กุมภาพันธ์  2552 รองชนะเลิศอันดับที่  2  การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนบัสนุน
มารยาทไทยดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.  2551  โดยศูนย์วัฒนธรรมจงัหวัด 

28  พฤศจิกายน  2553 ชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น  รุ่นฟลายเวทในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา  ภาคกลาง 1  ดอกปีบเกมส์  ระหว่างวันที่  25 – 28  พฤศจิกายน  
2553  ณ  จังหวัดปราจีนบุร ี

21  มกราคม  2554  นายจิรายุ  สว่างภพ  นักเรียนแผนกพณิชยการไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
มวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟลายเวท  การแข่งขันอาชีวเกมส์ระดับชาติ  ระหว่าง
วันที่  17 – 21  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
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          4.  เป้าหมายสภาพความส าเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
     เป้าหมายและยุทธศาสตร์  การด าเนินการของวิทยาลยัการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ซึ่งเป็นการ
ระดมความคิดของคณะครู  - อาจารย์และคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คือ 
     1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
     2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความช านาญในวิชาชีพของตน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่ม
ศักยภาพในการท างานและสง่เสรมิการวิจัย 
     3.  มีระบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 
     4.  ผู้ส าเรจ็การศึกษามีคุณภาพและปรมิาณเพียงพอตอ่ความต้องการของชุมชน  และสถานประกอบการ 
     5.  สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบรหิาร  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2 
สภาพการด าเนนิงานของสถานศกึษา 

 
1. วิสัยทัศน์ 
 “วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จักเป็นองค์การแหง่การเรียนเรียนรู้ทีมุ่่งจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน ระดบักึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคใหเ้กิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพ 
สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่แวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” 
 
2. ปรัชญา 
 วิชาการน า  คุณธรรมเด่น  เน้นทกัษะ  รักสามัคคี 
 
3. พันธกิจ 
 จัดการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระบบต่างๆ ตาม
ความต้องการของท้องถ่ินในด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
 
4. เป้าหมาย 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  25534 
ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
สรุปประเด็นส าคัญในการพัฒนา ดังนี้ 
 1    พัฒนาหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา 

2     พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความช านาญในวิชาชีพของตน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่ม
ศักยภาพในการท างานและส่งเสริมการวิจัย 

3    มีระบบสนับสนุนและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ  
4    ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  และสถาน

ประกอบการ 
5    สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรมาบริหาร  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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การพัฒนาข้างต้น วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดสภาพความส าเรจ็ไว้ดังน้ี 

เป้าหมายการพัฒนา สภาพความส าเร็จท่ีคาดหวัง 

เป้าหมายท่ี 1 
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และพัฒนาวิชาชีพ   ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1. จัดหลกัสูตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับความ  
   ต้องการของชุมชน 
2. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ใน 
   สังคมอย่างมีความสุข 
3. จัดท าแผนการสอนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหม้ีประสทิธิภาพ 
5. จัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาที่มีความพรอ้ม 
6. จัดท าระบบข้อมลูทางการศึกษาและตลาดแรงงานให้  เปน็ปัจจุบัน 
7. จัดการนิเทศการใช้หลักสูตร  นิเทศการสอน  เพื่อยกระดบัคุณภาพในการ 
    ปฏิบัติงาน 

เป้าหมายท่ี 2 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความ 
ช านาญในวิชาชีพของตน   มีคุณธรรม  
จริยธรรมเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานและส่งเสริมการวิจัย 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้รบัการอบรมสัมมนาด้านวิชาการและ 
   ด้านวิชาชีพ 
2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองค์กรมีการเพิ่มวิทยฐานะ 
3. ส่งเสรมิใหบุ้คคลจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
4. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างจิตส านึกที่ดี ใหม้ีคุณธรรม   จริยธรรม 

เป้าหมายท่ี 3 
มีระบบสนับสนุน  และสิง่อ านวย
ความสะดวกด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

1. จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะสมเอื้ออ านวยตอ่การจัดการเรียนการสอน 
2. จัดต้ังศูนย์วิทยบรกิารทีท่ันสมัยและอยู่ในท าเลทีเ่หมาะสมส ารวจ   
    และจัดหาวัสดุอปุกรณ์  ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่  ให้เพียงพอ 
    ต่อการเรียนการสอนโดยค านึงถึง เกณฑ์มาตรฐาน 
3.  จัดตั้งชมรมครเูพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
4.  จัดให้มรีะบบเครือข่ายการเรียนรู้  การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาที่ 
    ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

เป้าหมายท่ี 4 
ผู้ส าเรจ็การศึกษามีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชนและสถานประกอบการ 

     ทดสอบคุณภาพมาตรฐานของนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานการอาชีวศึกษา  
     ส่งเสรมิให้นกัศึกษาสร้างงานเชิงธุรกจิตรงตามความต้องการของชุมชน 
เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่างๆ  ในท้องถ่ินเป็นวิทยากร ให้ความรู้และ 
เข้าร่วมกจิกรรมของสถานศึกษา   
     ส่งเสรมิให้นกัศึกษามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรม  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษาติดตามนกัศึกษาผูส้ าเรจ็การศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมายการพัฒนา สภาพความส าเร็จท่ีคาดหวัง 

เป้าหมายท่ี 5 
สถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรมาบรหิารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประสานความร่วมมอืกบัชุมชนให้มสี่วนร่วมและสนบัสนุนในการจัดการศึกษา 
2.   จัดใหม้ีการใช้ทรพัยากรภายในสถานศึกษาเพื่อบรกิาร ชุมชน 
3.   ส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการท างานเป็นหมูค่ณะ 
 

 
5. ระบบโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ บริหารจัดการด้วยการกระจายอ านาจเพื่อใหบุ้คลากรในวิทยาลัย

การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ทุกคนมสี่วนร่วมในกระบวนการคิด การตัดสินใจ และน าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อมุง่เป้าหมายในการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน การพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการจัด
การศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นส าคัญ สอดคล้องกับสถานศึกษาที่มุง่
พัฒนาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งผงัโครงสร้างการบรหิาร มีดังนี้ 

 
6. ลักษณะของการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดท าการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
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6. ลักษณะของการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดท าการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อก าหนดท่ี  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่อง  ต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  1.1  ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม 
                            และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบ่งชี้ที่  1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอยผลการเรียนรู้ 

ข้อก าหนดท่ี  1.2  ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์   และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ  
                        น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์          
                 มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ข้อก าหนดท่ี  1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
  ตัวบ่งชี้ที่  4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน 
                                        และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ข้อก าหนดท่ี  1.4  ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติงาน                 
                                   วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นใน 
                            การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ข้อก าหนดท่ี  1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
                        และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

  ตัวบ่งชี้ที่  6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ  
      ที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ข้อก าหนดท่ี  1.6  ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ 
                 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ 
                 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ  
                 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที่  10  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผ่าน 
                   การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

           ข้อก าหนดท่ี  1.7  ความรู้และทักษะในการหางานท า  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบ  
                   อาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี   

            ข้อก าหนดท่ี  1.8  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

                              ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อก าหนดท่ี  2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
                                  ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
ข้อก าหนดท่ี  2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา  
                        ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

  ตัวบ่งชี้ที่  14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  16  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับการ  
                                        จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ข้อก าหนดท่ี  2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่  17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

ข้อก าหนดท่ี  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้า  ให้เหมาะสมกับ  
                        สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

  ตัวบ่งชี้ ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
                                        ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน พื้นที่ ฝึกปฏิบัติ งานเหมาะสมกับวิชาที่ เรี ยน  
                                        มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ตัวบ่งชี้ที่  19  ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   
                                        มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ตัวบ่งชี้ที่  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ 

ข้อก าหนดท่ี  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อและสิง่อ านวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่  21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อม  สิ่งอ านวย 
                  ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ในสาขาวิชา/สาขางาน 
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ข้อก าหนดท่ี  2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ข้อก าหนดท่ี  2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน 
                        ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  23  จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายใน  
                              และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวบ่งชี้ที่  24  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษา 
                                        ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  ตัวบ่งชี้ที่  25  จ านวนคน-ช่ัวโมง  ของผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
                                        ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่  26  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มคุีณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่  27  อัตราส่วนของผู้สอนประจ า ต่อผู้เรียน 
 
มาตรฐานท่ี  3  ด้านกิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียน 
ข้อก าหนดท่ี  3  สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  28  จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  29  จ านวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่  30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  

ข้อก าหนดท่ี  3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ   
                                  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  31  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม   
                              จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
ข้อก าหนดท่ี  3.3  จัดกิจกรรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี   และท านุ  

                                   บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  32  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม   
                                         วัฒนธรรม  ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานท่ี  4  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อก าหนดท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม  ดังนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  4.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กรทั้งภาครัฐ 
                                   และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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  ตัวบ่งชี้ที่  33  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม  
                                        ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการ  ฝึกทักษะวิชาชีพ 
                                        เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ข้อก าหนดท่ี  4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ  
                                   แผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่  34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ 
                              ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  และกิจกรรม / โครงการฝึก 
                              ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบด าเนินการ 

 
มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อก าหนดท่ี  5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม  และการวิจัย  ดังนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  5.1  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย   
                                  และโครงงานที่น าไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่  35  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ใน 
                   การพัฒนาการเรียนการสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
                   หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ 
                   ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  36  จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงาน  ที่มีประโยชน์ทาง  

                              วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 ข้อก าหนดท่ี  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
                                  งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   
                                  และประเทศชาติ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  37  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม   
                                         สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานต่องบด าเนินการ 

ข้อก าหนดท่ี  5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
                                  งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   
                                  และประเทศชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่  38  จ านวนครั้งและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   
                                        งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน   
                                        สังคม  และประเทศชาติ 
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มาตรฐานท่ี  6  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 
ข้อก าหนดท่ี  6  ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อก าหนดท่ี  6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ  
                                  บุคลากรในสถานศึกษา  และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม 
                                  ในการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ้รหิารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรแ์ละ 
                                       การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ข้อก าหนดท่ี  6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 
                                  มาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ ท่ี  40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
                                         มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ข้อก าหนดท่ี  6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
  ตัวบ่งชี้ที่  41  ระดับคุณภาพของการจัดสารสนเทศ  และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อก าหนดท่ี  7  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ ท่ี  42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
                                          สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่  43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
7. วิธีการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
     วิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1.   การวางแผนงานของสถานศึกษา  ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยผู้บริหาร ครู - อาจารย์   
เจ้าหน้าที่   นักศึกษา  และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย 
การด าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐาน  มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสิน ระดับความส าเร็จ  มีการวางแผน
ก าหนดกิจกรรม  โครงการ เพื่อน าสู่การปฏิบัติ  โดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ  ตลอดจน
ก าหนดระบบการก ากับติดตาม 

2.   การน าแผนสู่การปฏิบัติ  โดยท าค าสั่ง  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  และด าเนินงานตามแผน      
มีกลไกการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ ตามตารางที่ก าหนดและมีการ   
รายงานผลความก้าวหน้าตลอดช่วงเวลาด าเนินโครงการฯ  จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 

3.   การตรวจสอบติดตาม  มีการวางระบบประเมินตนเองจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม  ก ากับ   
นิเทศและประเมินการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสนอต่อสถานศึกษาตามล าดับข้ัน 
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                4.   การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง  เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  สถานศึกษาจะให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง  โดยมีการก าหนดยุทธวิธี  แผนปฏิบัติการ  ระยะเวลาการด าเนินการ   
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน  และวิธีการติดตามประเมินผล  แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าว  จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา  ด าเนินการต่อไป 

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
ตารางปฏิบตังิานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2554 

ท่ี กิจกรรมด าเนินการ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 หมาย

เหต ุพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการการ

ประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปงีบประมาณ  2553 

             

2 ประชุมช้ีแจงต่อคณะ
กรรมการฯ มอบหมายความ 
รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

             

3 ประชุม-สัมมนา บุคลากร
เกี่ยวกับการจัดท าประเมิน
ตนเอง 

             

4 เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัว
บ่งช้ี 

             

5 แผนกวิชาจัดท า SAR 
เตรียมรับการนเิทศ 

             

6 ประเมินผล SAR แผนกวิชา              
7 คณะกรรมการฯ รวบรวมผล 

SAR ทั้ง 3 แผนกวิชา มา
ประเมินระดับสถานศึกษา 

             

8 จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2553 และจัดส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพรอ้ม
เผยแพร ่

             

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรัชญา  ตะภา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

นายปรัชญา  ตะภา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน 
 

นายไวยโรจน์  โกบประยูร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นายไวยโรจน์  โกบประยูร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวศิรินภา  อินอ่วม 
หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป 

นางสาวจินดารัตน์  ศิริพิมพ์ไทย 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ

นวตักรรม 
 

นายณรงฤทธ์ิ  เพชรอยู่ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นายวีระศักดิ์  เดือนแจ่ม 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศ 
 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นกัศึกษา 
 

นายศุภเกียรติ  สิงห์หน 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

 

นายศิระ  โหละบุตร 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

นายประเสริฐ  ยุทธสะอาด 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

ว่าที่ร.ต.รัฐศักดิ์  โกบประยูร 
หัวหน้างานปกครอง 

 
 

นายอ านาจ  สิทธิรักษ ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 

นางสาวดารารัตน์  เอง่ฉ้วน 
หัวหน้างานวัดผลแลประเมนิผล 
 

นางสาวจินดารัตน์  ศริิพิมพ์ไทย 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

นายอ านาจ  สิทธิรักษ ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 

 

นางประภัสสร สายอุปราช 
หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด 
 

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 

นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา    
หัวหน้างานการเงิน 

 

นางประภัสสร สายอุปราช     
หัวหน้างานบัญชี 

 

นายอ านาจ  สิทธิรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน          
หัวหน้างานทะเบียน 

 

นางสาวสายฝน อินอ่วม        
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้าฯ 

 

นางสารี  ผ่องสุวรรณ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการฯ 

นางรุ่งทิวา  โตจ าสี 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นายเสกสรรค์   วงค์ใหญ่ 
หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน 

 

ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  คงบุญโสด 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนคิพืน้ฐาน 

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัฺธ ์

นางสาวสุรรีัตน์  อ่วมมีเพียร
หัวหน้าแผนกพณิชยการ 

นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์         
หัวหน้างานพัสดุ 

 

โครงสรา้งการบริหารงาน ปีการศกึษา   2554 



 

 

บทท่ี 3 
การด าเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 
  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  (ประเมินตนเอง )                    
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี 
ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐานดังนี้  
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยภายในปี 2554 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ระดับคุณภาพเฉลี่ย 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 3.0 

มาตรฐานที ่2 หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ 2.8 

มาตรฐานที ่3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ 2.8 

มาตรฐานที ่4 การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 3.0 

มาตรฐานที ่5 นวัตกรรมและการวิจัย 3.0 

มาตรฐานที ่6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3.0 

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 3.0 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยท้ัง 7 มาตรฐาน 2.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 
ข้อก าหนดท่ี  1   สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี ้
ข้อก าหนดท่ี 1.1  ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์ก าหนดตามช้ันปี 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ 60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ 
60 

จ านวนผู้เรียนทัง้หมด  491  คน  
และจ านวนผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทัง้สิ้น  
407  คน 

จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 

407 X 100   
      

   

   ผลการประเมิน 

ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  82.89 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

491 

=  82.89 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1   สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี ้
ข้อก าหนดท่ี 1.1  ความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ 
60 

จ านวนผู้เรียนที่ยื่นค ารอ้งขอ
เทียบโอนความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ ของหลักสูตร ปวช.  
จ านวน  34  คน  ปวส.  90  คน
และมผีลสมัฤทธ์ิ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินดังกล่าว หลักสูตร ปวช.  
จ านวน  33  คน  หลักสูตร 
ปวส.  จ านวน  65  คน น 

ร้อยละของผู้ เ รียน ทั้ งหมดที่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เทียบกับ
ผู้ยื่นค าร้อง 
987 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์
การประเมินเมื่อเทียบกับจ านวน        
ผู้ยื่นค าร้อง  ร้อยละ  79.03 

   

 
 

 
 

   124 
=  79.03 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรือ่งต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.2  ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยกุต์ ใช้ในงานอาชีพได้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ร้อยละของ
ผู้ เ รี ยนที่ สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้   ร้อยละ  60 -74 
-ปรบัปรุง  นอ้ยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด……………คน  
แล ะจ าน วนผู้ เ รี ย นที่ จั ดท า
ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
ฯลฯ  โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์   มีจ านวน  
304  ช้ิน 

ร้อยละของผู้ เ รี ยนที่ ส ามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ = 304 X 100   

   

   ผลการประเมิน 

ผู้เรียนที่จัดท าผลงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  ฯลฯ  ทุกแผนกวิชา
คิดเป็นร้อยละ 78.35 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

388 

=74.47 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี ้
ข้อก าหนดท่ี  1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียน
ที่ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร            
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน 
และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ 
60 

จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด  1,070  คน  และ
จ านวนผู้เรียนที่มทีักษะด้านการ
ฟัง  การอ่าน  การเขียนและการ
สนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ที่ได้เกรดไม่
ต่ ากว่า  2.00 ทั้งสิ้น 803 คน   

ร้อยละของผู้ เ รียนทั้ งหมด ที่ มี
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนาภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
803 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง  การ
อ่าน  การเขียน  และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ  75.05 

   

 
 
 
 
 

 1,070 

=  75.05 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.4   ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีทีจ่ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  352  คน  
และจ านวนผู้ที่สามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า  จ านวน  287  คน 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ทั้ ง ห ม ด          
ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
287 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
ร้อยละ  81.53 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

352 

=  81.53 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1   สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม
ดีงามในวิชาชีพ   มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมมีนุษยสัมพันธ์
ที่ด ี
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  493  คน  
และจ านวนผู้เรียนที่มีความ
ประพฤติ 3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม   การมีมนุษยสัมพันธ์  
และมีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม   
จ านวนเฉลี่ยทั้งสิ้น  376  คน   

ร้อยละของผู้ เ รียนทั้ งหมด ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
376 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ เรี ยนที่ มี คุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่ดีงาม  บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
ร้อยละ  76.42 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

493 

=  
76.42 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1   สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี ้
ข้อก าหนดท่ี 1.6  ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้ส าเรจ็
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้ ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนแรกเข้าของผู้เรียน  
ระดับช้ัน ปวช.3  ทั้งสิ้น.  76  คน  
และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.  ทั้งสิ้น  74  คน   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
74 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   
เ มื่ อ เที ยบกับจ านวนแรก เ ข้ า         
ร้อยละ  97.37 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

=  97.37 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 8  ร้อยละของ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
วิชาชีพช้ันสูง   
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้  ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนแรกเข้าของผูเ้รียน  
ระดับช้ัน ปวส.2 ทั้งสิ้น  33  คน  
และจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ระดับ ปวส.  ทั้งสิ้น  30  คน   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 30 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.   
เ มื่ อ เที ยบกับจ านวนแรก เ ข้ า          
ร้อยละ 90.91 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

33 
=  90.91 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 9  ร้อยละของ
ผู้ส า เร็จการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้   ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ปวช.3  ที่เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น  77  คน  
และจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ระดับ ปวช.3 ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น 
76  คน 

ร้อยละของผู้ส า เร็จการ ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร  ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 76 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3  
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ  98.70 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

77 

=  98.70 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี ้
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  10 ร้อยละของ
ผู้ส า เร็จการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้   ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ 
60 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส.2  ที่เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น  33  คน  
และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.2  ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น  30  คน 

ร้อยละของผู้ส า เร็จการ ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง   
ที่ ผ่ านการประ เมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพ 
30 X 100   
 

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวส.    
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ  90.91 

   

 

   33 

=  90.91 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.7   ความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอสิระ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  11 ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าใน
สถานประกอบการ/ประกอบ
อา ชีพอิ ส ระ  และ ศึกษาต่ อ
ภายใน 1 ปี 
 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้    ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
60 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในปีที่
ผ่านมาทั้งสิ้น  132  คน  ท างาน    
41  คน  เรียนต่อ  91  คน   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้
งานท า ในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ต่อภายใน 1 ป ี

   

   ผลการประเมิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพอิสระ  หรือภาครัฐ
และเอกชนร้อยละ  ........... 

   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี  1    สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาในเรือ่งต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.8  คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ  
ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  
 

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

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร  เจ้าของกิจการ  
และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อพฤติกรรม
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยโดยรวม 
 

   

   ผลการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจร้อยละ 4.27 

   

 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดท่ี  1.1   ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      
                      ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1      ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี 
 

วิธีการด าเนินการ  
  สถานศึกษาได้มีนโยบายให้ครูทุกคนจัดท าโครงการสอน แผนการเรียนให้สอดคล้องตามโครงสร้าง
หลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มอบหมายหน้าที่สอนตามความถนัดและตรงตามวุฒิการศึกษาของครู สร้างความ
เข้าใจ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชาและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา มีการน าสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกการสอนทุกครั้งที่มีการสอน พร้อมทั้ง
จัดท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

ผลการด าเนินการ  
  ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน แผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าสื่อการสอนมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนมีการจัดท าโครงการสอน  ทุก
รายวิชา และบันทึกการสอนทุกครั้งที่มีการสอน อีกทั้งมีการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง             
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดแยกตามระดับช้ันดังนี้ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา 

ท้ังหมด 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปวช. 414  คน 373 81.40 77 18.59 

ปวส. 77  คน 70 90.91 7 9.09 

รวม 491  คน 407 82.89 84 17.11 
 

ระดับคุณภาพ  
1. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับ  พอใช้ 
2. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับ ดี 
3. ผู้เรียนทั้งหมดมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด ระดับ พอใช้ 
 
ซึ่งโดยรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 82.89  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้            
( ระหว่างร้อยละ  74) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2        ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
ข้อก าหนดท่ี 1.1  ความรู้  และทักษะวิชาชีพ  ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม  และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายในแต่ละรายวิชาตามสภาพจริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีอย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกรายวิชาที่สอน และมีการพัฒนาปรับปรุงปฏิบัติการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการติดตาม นิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีการวัดผลประเมินผล
หลากหลายวิธี  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  การ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  34  คน   และมีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์
การประเมินดังกล่าว จ านวน  33  คน  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จ านวน  90  คน  มี
ผลสัมฤทธ์ิผ่านการประเมินดังกล่าว  65  คน 
 

ระดับคุณภาพ 
 ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ยื่นค าร้องขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ  ระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  อยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ  79.03  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3      ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ 

                        แก้ปัญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
ข้อก าหนดท่ี 1.2    ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์        
                      ใช้ในงานอาชีพได ้
 

วิธีด าเนินการ  
  สถานศึกษาได้ก าหนดให้โครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน มีการสอนในรายวิชา
โครงงานและโครงงานวิชาชีพ โดยให้นักเรียน/นักศึกษานาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์            
ใช้ในงานอาชีพได้ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ ครู-อาจารย์ในบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ฯลฯ           
จัดท าโครงงานมาเป็นส่วนประกอบในรายวิชาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท างานเป็นทีมและการประยุกต์                      
ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย  
 

ผลการด าเนินงาน  
  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  388  คน  และจ านวนผู้เรียนที่จัดท าผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ฯลฯ  โดย
ใช้หลักวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  มีจ านวน  304  ช้ิน  ปรากฏว่า ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่จัดท าผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือ โครงการวิชาชีพโดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ มีค่าเท่ากับ  78.35 
ระดับคุณภาพ  
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74) 
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ข้อก าหนดท่ี  1.3   ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4          ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  
                       ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

วิธีด าเนินการ  
1.  จัดกิจกรรมภาษาไทยในโอกาสวันส าคัญ เช่น วันสุนทรภู่ วันครู วันแม่แห่งชาติ  
2.  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ  
3.  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผลการด าเนินงาน  
1.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  
2.  นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้และความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี

คุณภาพ และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละ 
ผู้เรียนท้ังหมด 

มีทักษะ 
ภาษาไทย 

มีทักษะ 
ภาษาอังกฤษ 

ปวช.1 514 39 288  
ปวช.2 243 - 170  
ปวช.3 156 - 146  
รวม 913 39 604  

ปวส.1 89 39 83  
ปวส.2 68 - 61  
รวม 157 16 144  

รวมท้ังสิ้น 1,070 55 748 75.05 
 
ระดับคุณภาพ  
  ในปีการศึกษา 2554  มีผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น.  1,070  คน มีทักษะ
การใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน  803  
คน คิดเป็นร้อยละ  75.5   
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สรุป   
ในปีการศึกษา  2554  มีผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวนทั้งสิ้น  1,070  คน  

มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวน  
803  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.05  ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ( 
มากกว่าร้อยละ  74 ) 
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ข้อก าหนดท่ี 1.4  ความรู้ และทกัษะการใช้เทคโนโลยทีี่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัตงิานวิชาชีพ          

                     ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5       ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ 
                    ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
วิธีด าเนินการ  
1. จัดแผนการเรียนทุกสาขาวิชาโดยเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเกิดประโยชน์สงูสุด  
2. มีศูนย์วิทยบริการให้บริการนักเรียน นักศึกษา อยา่งหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

ผลการด าเนินงาน  
  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียน ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้าและ              
การปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละระดับช้ัน 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละ 
ท้ังหมด มีความสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็น 

ปวช.1 154 126 81.82 
ปวช.2 119 92 77.31 
ปวช.3 27 19 70.37 
รวม 300 237 79 

ปวส.1 34 34 100 
ปวส.2 18 16 88.89 
รวม 52 50 96.15 

รวมท้ังสิ้น 352 287 81.53 
 
  จากตาราง พบว่า ผู้เรียนที่ศึกษาในรายวิชาที่มีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพ จ านวนทั้งหมด  352  คน มีผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม จ านวน  287  คน คิดเป็นร้อยละ  81.53 
 

ระดับคุณภาพ  
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ  74 ) 
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ข้อก าหนดท่ี 1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ 
                         ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  6      ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
                    และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

วิธีด าเนินการ  
1.  มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมอบหมายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ท างานเป็นทีม                  

ได้แสดงออกฝึกปฏิบัติมีการก าหนดเงื่อนไขการเรียนในแต่ละรายวิชา มีการจัดให้ผู้เรียนทุกแผนก           
ทุกสาขาวิชา ได้ฝึกงานอาชีพ ในสถานประกอบการ  

2.  บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกรายวิชา  
3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมอบหมายให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เพื่อ

ส่วนรวมและท างานร่วมกัน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมลูกเสือ ฯลฯ  
 

ผลการด าเนินงาน  
  ผู้เรียนที่รับการประเมินทั้งหมด  792  คน มีผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ                   
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  376  คน คิดเป็นร้อยละ  76.42 

ระดับ สาขาวิชา จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่มี 
พฤติกรรม 3 ด้าน 

หมายเหต ุ

ปวช. 
ช่างยนต์ 142 95  
ช่างไฟฟ้า 124 90  
พณิชยการ 147 121  

ปวส. 
ช่างยนต์ 24 18  
ช่างไฟฟ้า 33 30  
พณิชยการ 22 22  

รวมท้ังสิ้น 516 376 ร้อยละ  76.42 
 
ระดับคุณภาพ  
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึง่ ผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ  74 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  7        ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                      ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 

วิธีด าเนินการ  
  สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงตาม
มาตรฐานรายวิชา ด าเนินการควบคุมดูแลตามระบบการช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน รวบรวมข้อมูล 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
เปรียบเทียบกับแรกเข้า  
 
 

ผลการด าเนินการ  
  ตารางแสดงจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามเวลา
ที่ก าหนด 
 

สาขางาน/สาขาวิชา 

ระดับ ปวช. 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้า 
เรียน ปวช.3 

ปีการศึกษา 1/2554 

จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น 

ปวช.3 
 ปีการศึกษา 2554 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น 

ปวช.3  
ปีการศึกษา 2554 

ช่างไฟฟ้า 24 23 95.83 

ช่างยนต์ 24 23 95.83 

พณิชยกรรม 28 28 100 

รวมท้ังหมด 76 74 97.37 
 
ระดับคุณภาพ 
 ผู้เรียนในระดบั ปวช. 3 จ านวน  76  คน มีผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2554  จ านวน  74  คน            
คิดเป็นร้อยละ  97.37  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 74 ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  8   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                      ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

 

วิธีด าเนินการ  
  สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริง  ตาม
มาตรฐานรายวิชา ด าเนินการควบคุมดูแลตามระบบการช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน รวบรวมข้อมูลร้อย
ละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
เปรียบเทียบกับแรกเข้า 
 

ผลการด าเนินการ 

ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด 

สาขางาน/สาขาวิชา 

ระดับ ปวส. 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
เรียน ปวส.2 

ปีการศึกษา 1/2554 

จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น 

ปวส.2 
ปีการศึกษา 2554 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ชั้น 

ปวส.2 
ปีการศึกษา 2554 

ช่างไฟฟ้า 15 14 93.33 
ช่างยนต์ 12 10 83.33 

พณิชยกรรม 6 6 100 
รวมท้ังหมด 33 30 90.91 

 

ระดับคุณภาพ  
  ผู้เรียนในระดับ ปวส. 2 รวมทั้งหมด  33  คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จ านวน  30  คน  คิด
เป็นรอ้ยละ  90.91  ผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่า           
ร้อยละ  74 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 
ข้อก าหนดท่ี 1.6  ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 9        ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

วิธีการด าเนินการ  
  ปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และด าเนินการประเมิน นักเรียนระดับ ปวช. 3 ทุกสาขางาน และสรุปรายงานผลการประเมิน   โดย
ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 
พ.ศ.  2554  ระดับ ปวช. จ านวน  77  คน 

สาขางาน/สาขาวิชา 

ระดับ ปวช. 

จ านวนผู้สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ปวช.3 และสอบผ่านฯ 

ร้อยละของจ านวนผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ช่างไฟฟ้า 24 24 100 

ช่างยนต์ 25 24 96 

พณิชยกรรม 28 28 100 

รวมท้ังหมด 77 76 98.70 
 

ระดับคุณภาพ  
  นักศึกษาระดบั ปวช. 3 ประจ าปกีารศึกษา 2554 มีผูเ้ข้าสอบและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  77  
คน และมีผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  76  คน คิดเป็นรอ้ยละ  98.70  ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ74 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 
ข้อก าหนดท่ี 1.6   ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที ่10        ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผ่านการประเมิน 
                       มาตรฐานวิชาชีพ  
 

วิธีการด าเนินการ  
  ปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และด าเนินการประเมิน นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ทุกสาขางาน และสรุปรายงานผลการประเมิน  โดย
ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษา ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผูส้ าเร็จการศึกษา           
ในปี พ.ศ.2554 ระดบั ปวส. จ านวน  30  คน 
 

ผลการด าเนินการ 

สาขาวิชา 

ระดับ ปวส. 

จ านวนผู้สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปวส. 2  และ สอบผ่าน 

ร้อยละของจ านวน  
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

มาตรฐานวิชาชีพ  

ช่างไฟฟ้า 15 14 93.33 

ช่างยนต์ 12 10 83.33 

พณิชยกรรม 6 6 100 

รวมท้ังหมด 33 30 90.91 

 
ระดับคุณภาพ  
  นักศึกษา ระดับ ปวส.2  ประจ าปีการศึกษา 2554  มีผู้เข้าสอบผ่านมาตรฐาน  จ านวน  33  คน  และมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.91  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ  
ดี   ซึ่งผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  ( มากกว่าร้อยละ  74 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 
ข้อก าหนด 1.7  ความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ  
ตัวบ่งชี้ที ่11     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพอิสระ และ 
                    ศึกษาต่อภายใน 1 ป ี 
 

วิธีด าเนินการ  
1. ส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ทุกสาขาวิชา  
2. ค านวณค่าร้อยละของการประกอบอาชีพและศึกษาต่อภายใน 1 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

2554  
 

ผลการด าเนินงาน  
1. ส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชา  
2. ค านวณค่าร้อยละของการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

2553  
 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2552 

ท างานในสถานประกอบการ/ 
อาชีพอิสระ 

ศึกษาตอ่ ว่างงาน/ 
ไม่สามารถตดิตอ่ได ้

หมายเหต ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
ช่างยนต ์ 37 15 40.54 22 59.46 - -  
ช่างไฟฟ้า 44 5 11.36 39 88.64 - -  
พณิชยการ 51 21 41.18 30 58.82 - -  

รวม 132 41 31.06 91 68.94 - -  

รวมทั้งสิ้น 132  คน 132   คน 

คดิเป็นร้อยละ  132 X 100  
                          

 

ระดับคุณภาพ  
  ปีการศึกษา 2554 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. มีจ านวน  104  คน โดยมีผู้
ท างานในสถานประกอบการรัฐ/เอกชน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อจ านวน  104  คน คิดเป็นร้อยละ  100  
และระดับ ปวส. มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  28  คน มีผู้ท างานในสถานประกอบการรัฐ/เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อ จ านวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ  100  โดยรวมแล้ว ทั้งปวช. และ ปวส. มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน  132  คน ผู้ท างานในสถานประกอบการรัฐ/เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  
100  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ  75 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  132 
=  100 



 

 

44 
ข้อก าหนดท่ี 1.8    คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12        ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ค าอธิบาย 
      ความพึงพอใจของผู้บริหาร   เจ้าของสถานประกอบการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ   1) 
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ   2) ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การท างาน  เช่น  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การตัดสินใจ  ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการจัดการและการท างานเป็นทีม   ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  เป็น
ต้น  3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน  อดทน  ความเสียสละ  การตรงต่อเวลา  การอุทิศตนในการท างานที่
รับผิดชอบ  รวมทั้งประสิทธิผลในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็น
ต้น 
 

วิธีด าเนินการ  
1.  สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร โดยจ าแนกเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน

เอกชน  
2.  สร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงานผล  

 

ผลการด าเนินการ  
  วิทยาลัยฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการจากผู้ประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างานในระยะเวลา 1 ป ีจากสถานประกอบการ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.27  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับความพึงพอใจ  
  จากการสอบถามระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพและผู้ส าเร็จการศึกษาสาขางานต่างๆ จากวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์  ในภาพรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ของ
สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.00-5.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1      ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม  
เกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 2      ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้    3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3      ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 4     ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง              
การอ่าน การเขียนและการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 5    ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ จ า เป็นในการศึกษาค้นคว้ าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 6      ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  7     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  8     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  9     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  10  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  11 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

   3  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหต ุ
ดี 

(3) 
พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่  12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   3  

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  1  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 

3 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน  ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรงุ 1.00-1.50 
สรุป   ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 1 เท่ากบั  3  อยู่ในระดับ  ดร 

 

จุดเด่นและการพัฒนา 
1.  จ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี 
2.  มีร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ 
     ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
3.  มีร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติงาน 
     วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4.  มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี 
     มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5.  มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การจัดท าตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
     วิชาชีพช้ันสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่2 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อก าหนดท่ี 2  ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 13  ร้อยละ
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ   
 

-ดี มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบ
ทั้ง  4  ข้อ มากกว่าร้อยละ  75 
-พอใช้ มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบ
ทั้ง  4 ข้อ  ร้อยละ 60 -75 
-ปรับปรุง  มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตาม
ห ลั ก สู ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ที่ มี                
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ ต่ าร้อยละ  60 
หรือไม่ปฏิบัติ   ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว 

-  แผนการเรียนปีการศึกษา 2552-2554  
-  ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อปรับแผนการ
เรียนให้ ตรงตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 
 

ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ   
 

 

  

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 

ข้อก าหนดท่ี 2.2   จัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพ   
 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 14 ร้อยละของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

 

-ดี มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้   ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 

- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
- บันทึกการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่สอน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับครู 
 

ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบทุกข้อ  และ
มีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ร้อยละ  100%   
 

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.2   จัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพ   

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่  15  ระดับความพึง
พอใจของผู้ เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอน 
 

ดี      4.00  -  5.00  ( 2.30-3.00 ) 
พอใช้   3.50  -  3.99  (2.10 – 2.29 ) 
ปรับปรงุ  1.00  -  3.49 (1.00 – 2.09 ) 

1.จ านวนรายวิชาที่ เปิดสอนในสาขาวิชา
สาขางาน 
2.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอนในด้านต่างๆ 
ได้แก่  ด้านความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใช้สื่อ
การสอนการวัดและประเมนิผล เป็นต้น  โดย
ใช้แบบสอบถาม 
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา 
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล 
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา 
   - พื้นฐาน/สามัญ  - แผนกวิชาพณิชยการ 
   - แผนกช่างไฟฟ้า  - แผนกวิชาช่างยนต์ 

1.เปิดสอนจ านวน  3  สาขา
งานและ 1 กลุม่ พื้นฐาน/สามัญ 
2.ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยรวม 
4.27 
3-4.ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย
รายวิชาและรายบุคคลรวม = 4.27 
5.พื้นฐาน/สามญั = 4.27 
   แผนกพณิชยการ  = 4.33 
   แผนกช่างไฟฟ้า  = 4.12 
   แผนกช่างยนต์  = 4.34 

   

   ผลการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยโดยรวม  
4.27 

   

 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี16  ร้อยละของ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ส ถ า น               
ศึกษา จัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
 

ดี  มากกว่าร้อยละ 15 ของ
งบด าเนินการทั้งหมด 
พอใช้   ร้อยละ 10 – 15 ของ
งบด าเนินการทั้งหมด 
ปรับปรุง   
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ
ทั้งหมด 
 

- งบด าเนินการทั้งหมด   
   10,190,605 บาท 
งบประมาณที่ วิทยาลั ยการอาชีพ        
พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝึ ก   
อุปกร ณ์ส าหรั บการจั ดการ เ รี ยน         
การสอนทั้งหมด 3 แผนกเป็นเงินทัง้สิน้  
579,639.11  บาท 
แผนกช่างยนต์  185,180.17  บาท 
แผนกช่างไฟฟ้า  301,833.32  บาท 
แผนกพณิชยการ  92,625.62  บาท 

ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อปุกรณ์
ส าหรับจัดการเรียนต่อ
งบด าเนินการทัง้หมดทั้งหมด  ได้มี
การจัดซื้อวัสดฝุึกทัง้หมด  คิดเป็น 

  
                                                        

 

    ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  5.69 

   

 

10,190.605 
X100 =  5.69 

579,639.11 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.3   จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแตล่ะสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  17   ระดับความ
เหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 
 

ดี    ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์   1  คน : 
1 เครื่อง 
พอใช้  ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์   2  คน 
: 1 เครื่อง 
ปรับปรุง  ผู้ เรียน : คอมพิวเตอร์          
3  คนข้ึนไป : 1 เครื่อง 

-  ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร   ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์   และจ านวนผู้เรียนต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของ
การ เ รี ยนในราย วิชาที่ ใ ช้ เ ครื่ อ ง -
คอมพิ ว เตอร์ แต่ล ะหลั กสู ตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขา
งาน 
-  ตารางเรียนนักเรียนที่มีรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

จ า น ว น ผู้ เ รี ย น ต่ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการ
เ รี ยน ใ นร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์  คิดเป็นอัตราส่วน   
1 : 1 

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  1 : 1 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.4   จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกึปฏิบัตงิาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า  ให้เหมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรูอ้ื่น ๆ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  18  ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ             
เกิดประโยชน์สูงสุด 

-ดี              ปฏิบัติทุกข้อ 
-พอใช้         ปฏิบัติข้อ 1- 3  
-ปรับปรุง      ปฏิบัติข้อ 1- 2 

-  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ มี
นโยบายการวางแผนด้ านอาคาร 
สถานที่ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม 
- ความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทั้ งภายใน
ภายนอกห้อง เรียน สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียน 
- มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน 

ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคาร เรียน อาคารประกอบ 
ห้ อ ง เ รี ย น   ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร            
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่ เรียน  โดยมี         
1.  ตารางการใช้ห้อง   
2.  มีบันทึกหลังการสอนแสดงถึง
การใช้ห้องตามที่ก าหนด   
3.  มีแบบประเมินและผลการ
ประเมินความพึ งพอใจการใช้
ห้องเรียน/อาคารเรียน  
4.  มี โครงการพัฒนาปรับปรุง
แผนกวิชา/ห้องเรียน  ฯลฯ 

   

   ผลการประเมิน 
 

มีการปฏิบัติครบทุกข้อ 

   

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  19  ระดบัความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบรกิารใหเ้หมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สงูสุด 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  19  ระดับความ
เหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทย
บริการให้เหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
 

 

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

บทความ I. 1. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด  มีจ านวน 47 ช้ิน 
  - สื่อการเรียนการสอน  แผ่น CD 
หนังสือเรียนและ Internet สามารถหา
ข้อมูลได ้
 - มีนักเรียน  นักศึกษา เข้ามารับบริการ 
2 ครั้ง/วัน 
2. มีระบบสบืค้นจากห้องสมุดโดยการใช้
บัตรมีช่ือเรื่อง หัวเรื่องและผู้แต่ง 
3. ให้บริการกับนักศึกษาเทียบโอน 
ระดับปวส. มาจาก สถานที่ราชการและ
จากบริษัทเอกชน 
4. มีการประเมินคุณภาพโดยใช้แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 

ปฏิบัติได้ครบทุกข้อตามเงื่อนไข
ของศูนย์วิทยบริการที่มีคุณภาพ
พิจารณาจาก 
1.จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มี
ใ น ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า ร มี สื่ อ ที่
หลากหลายและข้อมูลการใช้งาน 
2. มี ร ะบบการจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ  เ ช่น ระบบการ
สืบค้น 
3. สามารถรองรับการให้บริการแก่
ชุมชนและสังคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 
 

   

   ผลการประเมิน 
 

มีการปฏิบัติครบทุกข้อ 

   

 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  20  ระดบัความเหมาะสมในการจัดใหม้ีครุภัณฑ ์และอุปกรณ์  
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรงุ 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  20  ระดับความ
เ ห ม าะส ม ในก า ร จั ด ให้ มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  
 

-ดี              ปฏิบัติทุกข้อ 
-พอใช้       ปฏิบัติข้อ 1-4   
-ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1-3 
  

-  การจัดครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การ
เรียน  โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรือความเหมาะสมในการใช้งาน
และความทันสมัยของครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์  รวมทั้งประสิทธิภาพในการ
ใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/
สาขางาน 
- การส ารวจครุภัณฑ์แผนกวิชา 

- ประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความเหมาะสมในการจัดให้
มีครุภัณฑ์  และอุปกรณ์   

   

   ผลการประเมิน 
 

ปฏิบัติครบทุกข้อ 

   

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่  21  ระดับคุณภาพ
การจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ เอื้ อต่อการ
เรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 

-ดี              มากกว่าร้อยละ  70 
-พอใช้        ร้อยละ  60-70  
-ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ  60   

-   จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม  สิ่ ง อ านวยความ
ส ะด วกทั้ ง ภ า ย ใน แล ะ ภาย นอ ก
ห้องเรียน  เช่น  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ/เครื่องจักร  การจัดระบบ
แสงสว่าง  การถ่ายเทอากาศ  การจัด
พื้นที่ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  การ
จัดผังห้องปฏิบัติการ  ระบบป้องกัน
อัคคีภัย  ฯลฯ  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
และสิ่ งอ านวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ   คิดเป็นร้อยละ  
96.16% 

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  96.16% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  22   ร้อยละของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 

-ดี     มากกว่าร้อยละ  74 
-พอใช้         ร้อยละ  60 -74 
-ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 

- เก็บรวบรวมจ านวนช่ัวโมงของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา  ที่ไดก้ารพัฒนา
ในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบจ านวน  42  คน 
 

ร้อยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ
ที่สอนหรือตามหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ  
ไม่น้อยกว่า  20  ช่ัวโมงต่อคนต่อ
สัปดาห ์

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2.7  ระดมทรัพยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 23  จ านวนครั้ง
หรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้ ง ภ าย ในแล ะ ภายนอ ก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจั ดการ ศึกษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

-ดี    ร ะดมทรัพยาก รทั้ งภายใน
ภายนอก 25ครั้งข้ึนไป 
-พอใช้       ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก      20-24  ครั้ง 
-ปรับปรุง   ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก  น้อยกว่า 20  ครั้ง 

- สถานศึกษามีการด าเนินงานและมี
ข้อมูลที่แสดงความตระหนัก   การ
ปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดได้แก่ เรื่องทุน  วัสดุ  
อุปกรณ์  เชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
ทั้ง  3  แผนก   
-  ช่างยนต์  มีการระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอก จ านวน  9  ครั้ง 
-  ช่างไฟฟ้า  มีการระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอก จ านวน  7  ครั้ง 
-  พณิชยการ มีการระดมทรัพยากร
ภายในและภายนอกจ านวน  12  ครั้ง 
- วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากร
จากภายในและภายนอก  ท้ังสิ้น
จ านวน  28  ครั้ง 
 

จ านวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน  28  ครั้ง  

   

 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบ 

การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

   ผลการประเมิน 
 

 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้จ านวน  28  ครั้ง 

   

 
 
  
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  24  จ านวนสถานประกอบการที่มกีารจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  24 จ านวนสถาน
ปร ะ กอ บ ก าร ที่ มี ก า ร จั ด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ 
  
 
 

-ดี  สถานประกอบการ 20 แห่งข้ึนไป 
-พอใช้  15-19  สถานประกอบการ 
-ปรับปรุง สถานประกอบการน้อยกว่า 
15 แห่ง 

- วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
จัดส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงานใน
สถานประกอบการต่างๆ 
 - แผนกช่างยนต์  14  แห่ง 
 - แผนกช่างไฟฟ้า  20  แห่ง 
 - แผนกพณิชยการ  18  แห่ง 
 

จ านวนสถานประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ/
หรือ ระบบปกต ิ จ านวน  52 แห่ง 

   

   ผลการประเมิน 
 

มีสถานประกอบการเข้าร่วม              
52  แห่ง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  25  จ านวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิัญญาท้องถ่ินทีม่ีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รยีน 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี25   จ านวนคน-
ช่ั ว โ ม ง  ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญา
ท้อง ถ่ินที่มี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 

-ดี            มากกว่าร้อยละ  89 
-พอใช้       ร้อยละ  75-89  
-ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ  75   

-วิทยาลัยได้จัดส่งนักเรียน  นักศึกษา  เข้า
ฝึกงาน  เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้น าภูมิปัญญาท้องถ่ินตามสาขางาน  ดังนี้ 
1.  สาขาวิชาช่างยนต์ 8/36  คน/ช่ัวโมง 
2.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 7/28.  คน/ช่ัวโมง 
3.  สาขาวิชาการพณิชกรรม  9/25    
    คน/ช่ัวโมง 

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการ
จัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

73 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  26  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแตล่ะสาขาวิชา 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 26  อัตราส่วนของ
ผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้ เ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา 

-ดี          ร้อยละ  100 
-พอใช้      ร้อยละ  50-99  
-ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ  50 

1.  สาขาวิชาที่ เปิดสอนจ านวน  3  
สาขาวิชา 
2.  จ านวนครูวิชาชีพและนักเรียนแต่
ละสาขา 
2.1 ช่างยนต์  ครู  5  คน  นักเรียน 
164  คน  =  1 : 39 
2.2  ช่างไฟฟ้า  ครู  6  คน  นักเรียน 
156  คน  =  1: 33      
2.3  พณิชยการ  ครู  9  คน  นักเรียน
169  คน  =  1 : 21 

ร้อยละของสาขาวิชาที่ผู้สอนประจ า
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตาม
เกณฑ์ผูส้อน  1  คนต่อผู้เรียนไม่
เกิน  35  คน 
 

   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  66.67 

   

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  27  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  27 อัตราส่วนของ
ผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
 

-ดี      ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 
25 คน 
-พอใ ช้   ผู้ ส อน 1  คน  ต่ อผู้ เ รี ย น         
25 – 30  คน 
-ปรับปรุง  ผู้สอน 1 คน ต่อผู้ เรียน
มากกว่า 30 คน 

- รวบรวมจ านวนผูเ้รียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 
- รวบรวมจ านวนผูส้อนประจ าทั้งหมด
ของสถานศึกษา 
- น าข้อมูลทั้ง  2  ส่วน  มาหา
อัตราส่วนผู้สอน : ผู้เรียน 

อัตราส่วนผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 

   

   ผลการประเมิน 
 

ผู้สอน  :  ผู้เรียน  =  1 : 21 

   

 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 2     สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ 
                    ต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13    ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ีคุณภาพ   
 

วิธีการด าเนินการ  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
วิทยาลัยฯ  ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทุกสาขาวิชา  ผู้เรียนได้ออกฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการทุกสาขาวิชา  วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ และได้พัฒนาหลักสูตร แผนการเรียน และ
รายวิชา สาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินการ  
  วิทยาลัยฯ  ได้มีการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  จ านวน  281  รายวิชา 
 

สาขาวิชา 
จ านวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2553 รวมท้ังสิ้น 
จ านวนรายวิชาท่ีพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้อ 

หมายเหต ุ

ปวช. ปวส. 
ช่างยนต์ 54 41 95 95  
ช่างไฟฟ้า 22 21 43 43  
พณิชยกรรม 95 48 143 143  

รวม 171 110 281 281  
 

ร้อยละหลักสูตรสมรรถนะทีม่ีคุณภาพ    
 
ระดับคุณภาพ  
  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการพัฒนาแผนการเรียนสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งในระดับ ปวช. และ 
ปวส. ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ( มากกว่าร้อยละ  75 )                                                             
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

281X100 
 281 

= 100 



 

 

51 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 

วิธีด าเนินการ  
  วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ           
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
มีการจัดกิจกรรม  การใช้สื่อการสอน  การวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอน และน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
  วิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และด าเนินการสอนตามแผนที่วางไว้    มีการ
นิเทศการสอนและการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู  คิดเป็นร้อยละ 100  
 

สาขาวิชา 
จ านวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2553 รวมท้ังสิ้น 

จ านวนรายวิชาท่ีมีการ
เขียนแผนพัฒนาแบบ

บูรณาการ 
ปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้อ 

หมายเหต ุ

ปวช. ปวส. 
ช่างยนต์ 54 41 95 95  
ช่างไฟฟ้า 22 21 43 43  
พณิชยกรรม 95 48 143 143  

รวม 171 110 281 281  
 

ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ   
 
ระดับคุณภาพ  
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ  75 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281X100 
 281 

= 100 



 

 

53 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดบัความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
 

วิธีด าเนินการ  
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยสนับสนุนให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วิจัย บริหารจัดการ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  เน้นการท างานเป็นทีม  เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ ท างานเป็นทีมได้ดี  มีทักษะการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม  รวมทั้งก าหนดให้ผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ทั้งการซักถาม 
รายงานหน้าช้ัน การทดสอบ ประเมินผลงานช้ินงาน และสังเกต สัมภาษณ์ด้านจิตพิสัย เป็นต้น    วิทยาลัยฯ ได้
ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยการนิเทศการปฏิบัติการสอน น าผลการนิเทศมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  รวมทั้งการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจการสอนของครู  เพื่อปรับปรุงพัฒนาส าหรับผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเป็นก าลังใจในการท าการสอนต่อไป   
 

ผลการด าเนินงาน  
    ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.31  
 
 

สาขาวิชา รายวิชาท่ีสอน ค่าเฉลี่ย ระดับเกณฑ์ 
ช่างยนต์ 55 4.34 มาก 
ช่างไฟฟ้า 52 4.32 มาก 
พณิชยการ 119 4.12 มาก 
พื้นฐาน/สามญั 51 4.33 มาก 

 

ระดับคุณภาพ  
มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้  มกีารนิเทศการสอน  มีการประเมินคุณภาพ

การสอนและประเมินระดับความพงึพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน   มีระดบัคะแนนเฉลี่ย  4.27  อยู่ใน
เกณฑ์  ดี   ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (4.00-5.00)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 16   ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน 
                  อย่างเหมาะสม  
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ จัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมืออุปกรณ์  สื่อการสอน ส าหรับจัดการเรยีนการสอน

อย่างเพียงพอ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณา
งบประมาณโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งการพิจารณางบประมาณจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
ให้มากที่สุด          เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นแล้วจะผ่านความเห็นของ
ฝ่ายบริหาร  ซึ่งเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  
 

ผลการด าเนินงาน  
  มีการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา  2554 
จ านวน   10 ,190,605   บาท  จากงบด า เนินการ  ทั้งหมด   579,639 .11   บาท  ร้อยละของ
งบประมาณวัสดุฝึก   =                             จาก        งบด าเนินงานทั้งหมด  10,190,605  บาท 
                                                   
 

สาขาวิชา งบประมาณค่าวัสดุ ร้อยละ หมายเหต ุ
ช่างยนต์ 185,180.17 1.82  
ช่างไฟฟ้า 301,833.32 2.96  
พณิชยการ 92,625.62 0.91  

รวม 579,639.11 5.69  
     หมายเหต ุ งบด าเนินงานทั้งหมด  10,190,605  บาท 
 

ระดับคุณภาพ  
  ปีการศึกษา 2553 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน คิด
เป็น ร้อยละ  5.69  ของงบด าเนินการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปรับปรุง  ซึ่ง  ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
( น้อยกว่าร้อยละ 10  ของงบด าเนินการทั้งหมด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

579,639.11X100  
10,190,605
00 

= 5.69                              
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ข้อก าหนดท่ี 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพยีงพอในแต่ละสาขาวิชา  

ตัวบ่งชี้ที่ 17   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  
 

วิธีด าเนินการ  
  วิทยาลัยฯ สนับสนุนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมผู้เรียน          
ด้านการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ จึงมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการใช้งานของผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา  ร่วมกับการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและจ านวนคอมพิวเตอร์ จัดตารางการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด มีการจัดศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งห้องศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและห้องสมุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  
 

ผลการด าเนินงาน  
  วิทยาลัยฯ  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียน 

 
 

ระดับคุณภาพ  
  ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรยีน  คิดเป็นอัตราวน 1 : 1  ซึ่งผลการประเมิน อยู่ในระดับ  ดี  ซึ่ง  ผ่าน
เกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( 1 : 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น สาขาวิชา 
จ านวน อัตราส่วน 

นักเรียน : 
เครื่องคอมฯ 

ระดับเกณฑ์ 
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเฉลี่ย
ต่อห้อง คอมพิวเตอร์ 

ปวช. 
ช่างยนต์ 43 40 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 
ช่างไฟฟ้า 43 20 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 
พณิชยกรรม 131 10 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 

รวม ปวช. 217 24 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 

ปวส. 
ช่างยนต์ 19 19 : 1 - - - 
ช่างไฟฟ้า - - - - - 
พณิชยกรรม 16 16 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 

รวม ปวส. 35 24 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 
รวมท้ังสิ้น 252 22 : 1 40 : 1 1 : 1 ดี 
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ข้อก าหนดท่ี 2.4  จัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกบั สาขาวิชา ทั้งใน 

                     สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ  
ตัวบ่งชี้ที่ 18      ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  
                     พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงูสุด  
 

วิธีด าเนินการ  
  สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมในการจัดท าโครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดตารางการใช้พื้นที่ ให้เหมาะสม
และให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของงานอาคารสถานที่ตามความเหมาะสม 
 

ผลการด าเนินงาน  
 การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ร่วมกับแผนกวิชาในการจัด
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกบัสาขาวิชา  ผู้เรียนใช้อาคารสถานที่ตามตารางสอนที่ก าหนดไว้   ผู้สอนและ
แผนกวิชา  มีการติดตามและประเมินผลการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และมีการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ศูนย์วิทยบริการ  มีสื่อที่หลากหลาย  ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  เรื่องสั้น  นว
นิยาย  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ  มีระบบการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน  นักศึกษา    
 การจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์  วิทยาลัยฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นข้ันพื้นฐานในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนครบและเพียงพอทุกสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
การด าเนินการตามองค์ประกอบ 

รวม
องค์ประกอบท่ี

ด าเนินการ หมายเหต ุ
องค์ประกอบ

ท่ี 1 
องค์ประกอบ

ท่ี 2 
องค์ประกอบ

ท่ี 3 
องค์ประกอบ

ท่ี 4 
ช่างยนต์     4  
ช่างไฟฟ้า     4  
พณิชยกรรม     4  
ระดับคุณภาพ  

องค์ประกอบที่ 1  มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
องค์ประกอบที่ 2  มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใช้ 
องค์ประกอบที่ 3  มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน หอ้งปฏิบัตกิาร โรงฝึกงาน และพื้นทีฝ่ึกปฏิบัต ิ
องค์ประกอบที่ 4  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

และ พื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
          ผลการตัดสิน  ปฏิบัติทุกองค์ประกอบ  อยู่ในเกณฑ์   ดี ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  (ปฏิบัติทุกข้อ) 
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ข้อก าหนดท่ี 2.4  จัดสถานทีเ่รียน สถานที่ฝกึปฏิบัตงิาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกบั สาขาวิชา ทั้ง 
                    ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
ตัวบ่งชี้ที ่19      ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ   
                    ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   ได้จัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาเรียน  โดยมีสื่อการเรียนรู้   

ที่หลากหลายและข้อมูลการใช้งาน  มีระบบสืบค้น  รองรับการให้บริการวิชาแก่ชุมชนและสังคม  และมีการ
ประเมินคุณภาพการบริการ  ศูนย์วิทยบริการได้จัดกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ  เช่น  โครงการจัดหาหนังสือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้กับห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ห้องอินเทอร์เน็ต  การจัดหาเอกสาร ต ารา ต่างๆ ให้แก่ห้องสมุด  และมีการพัฒนาการให้บริการการใช้ห้องสมุด
และห้องอินเทอร์เน็ต  
 

ผลการด าเนินงาน  
สถานศึกษาได้จัดศูนย์วิทยบริการ เหมาะสมกับวิชาเรียน  โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและข้อมูลการ

ใช้งาน  มีระบบสืบค้น  รองรับการให้บริการวิชาแก่ชุมชนและสังคม  และมีการประเมินคุณภาพการบริการ ได้
ด าเนินการครบทั้ง4 ด้าน 
 

ข้อพิจารณาคุณภาพ 
การปฏิบัติข้อพิจารณาของสาขาวิชา  () 

ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พณิชยกรรม ศูนย์วิทยบริการ 
ครุภัณฑ์/สื่อ/ข้อมลูหลากหลาย     
ระบบการจัดการ/ระบบสืบค้น     
ให้บรกิารแก่ชุมชน-สังคม     
มีการประเมินการใหบ้รกิาร     
 
ระดับคุณภาพ  

ศูนย์วิทยบริการได้ปฏิบัติครบทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในเกณฑ์  ดี ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้          
( ปฏิบัติทุกข้อ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 
ข้อกาหนดท่ี 2.4   จัดสถานที่เรียน สถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกบั สาขาวิชา ทั้ง 
                      ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
ตัวบ่งชี้ที ่20   ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ  มีการวางแผนงานและด าเนินการจัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนแยกตามแผนกวิชา  ให้ผลการด าเนินงาน  มีการมอบหมาย
ให้แก่ครูผู้สอนที่ท าการสอนในรายวิชาปฏิบัติ เช่น  คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ  พิมพ์ดีดไทย  พิมพ์ดีดอังกฤษ  
เป็นต้น ช่วยกันดูแล และตรวจซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์  
และส ารวจตรวจนับครุภัณฑ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ   มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันต่อเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้พอเพียง
กับการใช้งาน  มีแบบสอบถามความพึงพอใจ  และน าผลที่ได้มาด าเนินการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ 
 

ผลการด าเนินงาน  
สถานศึกษามีการวางแผนงานและด าเนินการจัดมีวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

เทคโนโลยี              ที่ทันสมัย  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนแยกตามแผนกวิชา  ให้เหมาะสมกับ
รายวิชาที่เรียน และ              เกิดประโยชน์สูงสุด   
 

สาขาวิชา 
การด าเนินการและข้อมูลท่ีบ่งชี้คุณภาพของครุภัณฑ์ 

หมายเหต ุ
ใช้งานได้ดี เพียงพอ ทันสมัย มีผลประเมิน มีการปรับปรุง 

ช่างยนต์       
ช่างไฟฟ้า       
พณิชยกรรม       
 
ระดับคุณภาพ  

ปฏิบัติทุกข้อก าหนด อยู่ในเกณฑ์  ด ีซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( ปฏิบัติทุกขอ้ ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 
ข้อก าหนดท่ี 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที ่21      ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ 
                     ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
วิธีด าเนินการ  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดการสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค  ระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ                
จัดสภาพแวดล้อม  โดยดูแลตกแต่งอาคารสถานที่  จัดท ากิจกรรม 5 ส.  ก ากับติดตามคนงานให้ดูแล  ต้นไม้                 
มุมพักผ่อนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม  จัดระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา  สุขา ให้เพียงพอ สะอาด  ถูก
สุขลักษณะ  จัดดูแลโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ  ระบบความปลอดภัย มีป้ายค าเตือน มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย ป้ายแสดงข้ันตอนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการ   มีสถานที่จั ดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์  มีอุปกรณ์  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ าแผนกวิชา   มีการก ากับติดตามงานอาคารสถานที่  หัวหน้า
แผนกวิชาให้ตรวจสภาพ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ดี 
 

ผลการด าเนินงาน  
วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบความปลอดภัยที่ดี  ได้โดยสรุปไดต้ามตาราง      
 

สาขาวิชา การจัดระบบความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก หมายเหต ุ
ช่างยนต์ ร้อยละ  88.50  
ช่างไฟฟ้า ร้อยละ  100  
พณิชยการ ร้อยละ  100  

รวม ร้อยละ  96.16  
 
 

ระดับคุณภาพ  
วิทยาลัยฯ  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิง่อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาครบทกุสาขางาน  คิดเป็นร้อยละ  96.16  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( 
มากกว่าร้อยละ  70 ) 
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ข้อก าหนดท่ี 2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที ่22    ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

วิธีด าเนินการ  
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   ได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  โดยส่งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่จัดข้ึนโดยต้นสังกัดและองค์กรอื่น  เช่น อบรมการ
ท าสื่อนวัตกรรม (ชุดการสอน)  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   อบรมการใช้
โปรแกรม   RMS   อบรมการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)  อบรมโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการ
ย่อยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)  อบรมโครงการการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา / รายวิชาที่สอน 

และพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ                  
ด้านเทคโนโลยี  และด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน  รวมทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  100  ดังน้ี 

 

ประเภทบุคลากร จ านวนท้ังหมด/คน 
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 
1. ผู้บริหาร 3 3 100 
2. ครู 27 27 100 
3. เจ้าหน้าที่ 12 12 100 

รวม 42 42 100 
 

ระดับคุณภาพ  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รบัการพัฒนาตนเอง  โดยผ่านการอบรม สมัมนา  ไม่น้อยกว่า 

20 ช่ัวโมง  จ านวน  42  คน คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( 
มากกว่าร้อยละ  100 ) 
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ข้อก าหนดท่ี 2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน ระบบ 
                    และทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที ่23      จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอก 
                    สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยได้ด าเนินการประสานความร่วมมือร่วมจัดการศึกษากับสถานประกอบการเพื่อจัดส่งผู้เรียนเข้า

ฝึกงาน (กลุ่มผู้เรียนระบบปกติ) ส าหรับผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 และ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(กลุ่ม
ผู้เรียนระบบทวิภาคี) ทุกภาคเรียน ยกเว้น ปวช. เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งงานฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และอบรมนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียน 
และ ระดมเงินทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน ทั้งจากบุคลากรภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ /หน่วยงาน / ชุมชน / วัด ในการสนับสนุนจัด

การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวน  28  ครั้ง 
 

สาขาวิชา จ านวนครั้งท่ีได้ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก รวม (ครั้ง) หมายเหต ุ
ช่างยนต์ 9 9  
ช่างไฟฟ้า 7 7  
พณิชยการ 2 12  

รวมท้ังสิ้น 28  
 

ระดับคุณภาพ  
จ านวนครั้งหรือในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  =  28  ครั้ง  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่

สถานศึกษาก าหนดไว้  ( 25 ครั้งข้ึนไป ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 24  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
                และระบบปกติ 

 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ ได้ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบปกติ

และระบบทวิภาคี  มีการประสานงานกับสถานประกอบการ ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัย
ฯ             จัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร่วมกับสถานประกอบการ  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยัง
ได้ประสาน ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งผู้เรียนภาคปกติเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน...... แห่ง 
โดยใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์จริง 1 ภาคเรียน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 
 

ผลการด าเนินงาน  
วิทยาลัยฯ ได้จัดระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และ จัดการศึกษา

ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น  52  แห่ง  ดังน้ี 
 
ล าดับ แผนกวิชา จ านวนสถานประกอบการ 

1 ช่างยนต์ 14 
2 ช่างไฟฟ้า 20 
3 พณิชยการ 18 

รวม 52  แห่ง 
 

 

ระดับคุณภาพ  
สถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกบัวิทยาลัยฯมีจ านวน  52  แห่ง อยู่ในเกณฑ์  ดี ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ( 20 แห่งข้ึนไป ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 25  จ านวนคน / ช่ัวโมง ของผูเ้ช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ที่มสี่วนร่วมในการ 
                  พัฒนาผู้เรียน 
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ซึ่งเป็น

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกแผนกวิชาน าผู้ เรียนไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ     ซึ่งท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง    
 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่าง ๆ โดยตรงก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จ านวน  24  คน  89  ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ  100 
 

สาขาวิชา การจัดหารผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (คน-ชั่วโมง) ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
2 คน-ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนชั่วโมง 

ช่างยนต์ 8 36 ผ่าน 
ช่างไฟฟ้า 7 28 ผ่าน 
พณิชยกรรม 9 25 ผ่าน 
 

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาร่วมพฒันาผู้เรียน                                                                   

 

ระดับคุณภาพ  
วิทยาลัยฯ  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้แก่ผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ 

100  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ( ร้อยละ  100 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(สาขา)X100 

3 

=000 
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ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าทีม่ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  ในทุกสาขาวิชาชีพให้ตรงกับคุณวุฒิวิชาชีพ  ความช านาญ 

ประสบการณ์    และได้จัดท าแผนการรับบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนกวิชา  เพื่อให้จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 

ผลการด าเนินงาน  

สาขาวิชา 
จ านวน (คน) อัตราส่วน 

ครู : นักเรียน 
หมายเหต ุ

ครูวิชาชีพ นักเรียน-นักศึกษา 
ช่างยนต์ 5 197 1 : 39 ไม่ผ่าน 
ช่างไฟฟ้า 6 196 1 : 33 ผ่านเกณฑ ์
พณิชยกรรม 9 187 1 : 21 ผ่านเกณฑ ์
          
          ร้อยละสาขาวิชาที่ผูส้อนประจ ามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน  
ไม่เกิน  35  คน  
 
 

ระดับคุณภาพ  
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพท าการสอนน้อยกว่า  35  คน ต่อครู 1 คนทุกสาขาวิชาคิด

เป็นร้อยละ 66.67  อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  (ร้อยละ  50-99) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผู้เรียน 
 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  ทั้งสาขาวิชาชีพและครูผู้สอน ในแผนกวิชา

พื้นฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง  และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ทั้งผู้สอนด้านวิชาชีพ และแผนกวิชาพื้นฐาน มีจ านวนครูต่อ

ผู้เรียน  ดังนี้  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 24 คน  เป็นครูวิชาชีพจ านวน  19  คน  และครูสามัญ  5  คน  จาก
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 523 คน อัตราส่วนของผู้สอนประจ า ต่อผู้เรียน 24 : 523 

 

สาขาวิชา 
จ านวน (คน) อัตราส่วน 

ครู : นักเรียน หมายเหต ุ
ครูผู้สอนประจ า นักเรียน 

ช่างยนต์ 5 197 1 : 21  
ช่างไฟฟ้า 6 196   
พณิชยกรรม 9 187   
สามัญและครพูื้นฐานวิชาชีพ 7 - -  

รวม 27 580   
 

ระดับคุณภาพ  
วิทยาลัยฯ ได้จัดครูผูส้อนประจ า ต่อผูเ้รียนเป็นอัตราส่วน 1 : 21  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ซึ่ง  ผ่านเกณฑ์ ที่

สถานศึกษาก าหนดไว้  ( ครูสอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน ) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่  13   ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ      3  
ตัวบ่งชี้ที่  14   ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ    3  

ตัวบ่งชี้ที่  15   ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการ 
                    สอนของผู้สอน 

   3  

ตัวบ่งชี้ท่ี  16   ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ 
วัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 

   1  

ตัวบ่งชี้ท่ี  17   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ 
                    คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  18   ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
 โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  19   ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทย
บ ริ ก า ร ให้ เ ห ม าะส มกั บ วิ ช า ที่ เ รี ย น  มี
บรรยากาศที่ เอื้อต่อการ เรียนรู้  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  20   ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  21   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  22    ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ  

   3  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 23   จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหล่ งต่าง  ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  24  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  25  จ านวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
                  หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                  ผู้เรียน 

   3  

ตัวบ่งชี้ท่ี  26   อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  

   2  

ตัวบ่งชี้ที่  27   อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน     3  

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 

2.8 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน  ระดับ ดี 2.51-3.00  , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรงุ 1.00-1.50 
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 2 เท่ากับ   3  อยู่ในระดับ  ด ี

 
จุดเด่น  

1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา 
2. การสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ีความสอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน 
3. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการฝึกทักษะวิชาชีพ  มี

การฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4. ระดับความพงึพอใจของผูเ้รียนตอ่คุณภาพการสอนของผู้สอน 
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5. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
6. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึก งาน  

พื้นที่ ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

7. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอปุกรณ์ 
9. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
10. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
11. จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และระบบ

ปกติ 
13. จ านวนคน – ช่ัวโมง  ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
14. อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
15. ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสม 
16. ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้อนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรียน 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อก าหนดท่ี 3    สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดแูลผูเ้รียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
ข้อก าหนดท่ี 3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรกึษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  28   จ านวนครั้ง
ของการจัดให้ผู้ เรียนพบครูที่
ปรึกษา 

-ดี    มากกว่า 25 ครั้งต่อปี 
-พอใช้   20 - 25  ครั้งต่อป ี
-ปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั้ง 
ต่อปี 

ครูที่ปรึกษาพบนกัเรียน  
นักศึกษา  
1.  กิจกรรมพบครูทีป่รกึษา                  
( Home room ) จ านวน 32 วัน  
ได้แก่  ปีการศึกษา 1/2554  
จ านวน  15  วัน ปีการศึกษา  
2/2554  จ านวน  17  วัน 

จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียน
พบครูที่ปรึกษา 

   

   ผลการประเมิน 
ร้อยละ  100 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  29  จ านวนครั้งของการจัดบรกิาร ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  29   จ านวนครั้ง
ของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดให้กับผู้เรียน 

-ดี  1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและ
จ านวนผู้เรียน ที่ได้รับการตรวจ 
มากกว่าร้อยละ 90  
-พอใช้  1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
และจ านวนผู้เรียน  ที่ได้รับการ
ตรวจ  ร้อยละ 80 – 90   
-ปรับปรุ ง   1  ครั้ งต่ อปีหรื อ
มากก ว่าและจ านวนผู้ เ รี ยน              
ที่ได้รับการตรวจ น้อยกว่าร้อยละ 
80 หรือไม่มีการตรวจ 

ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพ
ติดให้กับนักเรียน  นักศึกษา   ปี
ละ  1  ครั้ง  มีนักเรียนเข้าตรวจ
ทั้งสิ้น  419  คน  จากจ านวน
นักเรียน  489  คน 

จ านวนครั้งของการจัดบริการ       
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ทั้ งหมดในสถานศึกษา   1  
ครั้งต่อปี 
 
 

   

 
 

  ผลการประเมิน 

ร้อยละ  85.69 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  30  ร้อยละของผูเ้รียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกบัแรกเข้า 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัว บ่งชี้ ท่ี  30  ร้ อยละของ
ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเข้า  

-ดี  น้อยกว่าร้อยละ 31 
-พอใช้  ร้อยละ 31-40 
-ปรับปรุง  มากกว่าร้อยละ 40 
 

ข้อมูลการรบัลงทะเบียน  การ
ลาพักการเรียน  การพ้นสภาพ
นักเรียน  นักศึกษา  การลาออก  
และผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยมี
จ านวนนักเรียนแรกเข้า  580  
คน  จ านวนผู้ออกกลางคัน  93  
คน   

ร้อยละของผู้ เรียนทั้งหมดที่
ออกกลาง คันเมื่ อ เทียบกับ     
แรกเข้า 

   

   ผลการประเมิน 
ร้อยละ  16.03 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 3.2   จัดกิจกรรมสง่เสรมิด้านวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  31      จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่สง่เสรมิด้านวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีามในวิชาชีพ  รวมทัง้ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่  31  จ านวนครั้งและ
ประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้ า น วิ ช า ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ 

ดี     มากกว่าร้อยละ  80 
-พอใช้    ร้อยละ 75-80 
-ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 75 

กิจกรรมที่จัด - 
1.  สง่เสริมด้านวิชาการ 
1.1  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ 
2.1  โครงการบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู 
2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิ ป ไตย การ เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ระดับหน่วยฯ 
2.3  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา
ง า น ที่ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม         
ทั้ง  3  ประเภทกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
ดี 

() 
ดี 

() 
  2.4  โครงการวันส าคัญทางศาสนา  

กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบรมราชินีนาถ 
2.5  โครงการ วันส า คัญทาง
ศาสนา  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2.6  โครงการค่ายคุณธรรมน า
ความรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง 
3. กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ 
3.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
3.2 โครงการการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ 

    

.   ผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 
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ข้อก าหนดท่ี 3.3  จัดกจิกรรมส่งเสริมการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม  วัฒนธรรม ประเพณี  และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  32     จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่สง่เสรมิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  32  จ านวนครั้ง
และประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-ดี    มากกว่าร้อยละ  80 
-พอใช้   ร้อยละ 75-80 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ  75 

กิจกรรมที่จัด 
1.  การอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
1.1  กิจกรรม “ การไฟฟ้านคร 
      หลวง  รวมพลังคนพันธ์ุอา 
       ปลูกป่าชายเลน  ปี 3 
2.  วัฒนธรรม  ประเพณีและ 
     ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.1  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
      และวันเข้าพรรษา 
2.2  กิจกรรมบวงสรวงองค์พระ 
     วิษณุและพิธีไหว้ครู 
2.3  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
      พระบรมราชินีนารถ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา
งานที่มีการจัดกิจกรรม  ทั้ง  
2  ประเภทกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  32  จ านวนครั้ง
และประเภทของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

-ดี    มากกว่าร้อยละ  80 
-พอใช้   ร้อยละ 75-80 
-ปรับปรุง  น้อยกว่ารอ้ยละ  75 

2.4  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่ งนัก เรียน นัก ศึกษาทุกคน     
เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 
     

 

   

   ผลการประเมิน 
ร้อยละ  100 

   

 

96 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  28     จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

วิธีการด าเนินการ  
  สถานศึกษามีการมอบหมายให้ ครู-อาจารย์ ทุกคนท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยอยู่ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา นักเรียน/นักศึกษาในปกครอง
เป็นอย่างด ีรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 

ผลการด าเนินการ  
นักเรียน  นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่ัวโมงโฮมรูม  45  นาที/สัปดาห์  เป็นประจ าทุกภาคเรียน  

โดยใน  1  ปีการศึกษา  ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  จ านวน  36  ครั้ง/ปีการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
จ านวนครั้งท่ีจัดให้มีการพบครูท่ีปรึกษา รวม 

หมายเหต ุ
ภาค 1/2553 ภาค 2/2553 (ครั้ง) 

ช่างยนต์ 15 17 32  
ช่างไฟฟ้า 15 17 32  
พณิชยการ 15 17 32  

 
ระดับคุณภาพ  

จากบันทึกการครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนตามตารางเรียนในช่ัวโมง  กิจกรรม/หน้าเสาธง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2554 จ านวน 15 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2554 จานวน 17 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น
ตลอดปีการศึกษา จ านวน  32  ครั้ง จัดอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
(มากกว่า 25 ครั้งต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 
ตัวบ่งชี้ที่  29  จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 

วิธีการด าเนินการ  
1. จัดท าแผนงาน / โครงการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผู้เรียน 
3. จัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล 
4. เก็บข้อมูลจากสาขาวิชา  สาขางานต่าง ๆ 
5. เก็บรวบรวมหลักฐาน 
6. ค านวณร้อยละ    ผู้ที่ได้รับการตรวจสารเสพติด   100 

                                                        จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินการ 
  วิทยาลัยฯ  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน  นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี  โดยก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบสารเสพติดของนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด  ตลอดจนการมี
สุขภาพที่แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา จ านวน  384  คน  เข้ารับการตรวจ 
 

สาขาวิชา 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ระดับเกณฑ์ 
ร้อยละ 

หมายเหต ุท้ังหมด เข้าร่วมการตรวจ
สารเสพติด 

ช่างยนต์ 164 139 84.76  
ช่างไฟฟ้า 156 125 80.13  
พณิชยการ 169 155 91.72  

รวม 489 419 85.68  
 
ระดับคุณภาพ  

จ านวนของการจัดบริการ  ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน  ปีละ  1  ครั้ง  ซึ่งตรวจนักเรียน  ช้ัน ปวช.
1  และนักศึกษา ปวส.1  และตรวจนักเรียน  ช้ัน  ปวช.2  และ  ปวช.3  และนักศึกษา  ช้ัน ปวส.2  จ านวน  1  
ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  85.68  ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้         (มีการตรวจ  
1  ครั้ง  /  ปี  หรือมากกว่า  และ  จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ที่เข้าตรวจ ( น้อยกว่าร้อยละ        80 - 90 ) 
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ตัวบ่งชี้ที่  30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 

วิธีการด าเนินการ  
  วิทยาลัยโดยฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้มอบหมายให้งานอาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาโครงการติดตามผู้เรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ครูที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลให้ค าแนะน าด้านการเรียนและความประพฤติ หากผู้เรียนขาดเรียน แจ้ง
งานปกครอง และเชิญผู้ปกครองพบ เพื่อแก้ปัญหา  
2. ครูผู้สอนแจ้งงานอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีผู้เรียนขาดเรียนเกินร้อยละ 20 และงานอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ  
3. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
4. ครูแนะแนว ให้คาปรึกษาแนะแนวทางในการเรียน การศึกษาต่อ การหารายได้ระหว่างเรียน การจัดหา
ทุนการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
 

ผลการด าเนินการ  

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนแรกเข้า 

1/2553 
จ านวนปัจจุบัน 

2/2553 
จ านวนผู้ออก

กลางคัน 

ปวช. 
ช่างยนต์ 173 142 31 
ช่างไฟฟ้า 163 123 40 

พณณิชยกรรม 164 148 16 

ปวส. 
ช่างยนต์ 24 22 2 
ช่างไฟฟ้า 33 30 3 

พณณิชยกรรม 23 22 1 
รวม 580 487 93 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่เทียบกบัแรกเข้า  =     93 X 100   
 
ระดับคุณภาพ  
  ผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่เทียบกบัแรกเข้า คิดเป็นรอ้ยละ  16.03  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่ง              
ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( น้อยกว่าร้อยละ  31 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 580 

= 16.03 
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ข้อก าหนดท่ี 3.2  จัดกจิกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง 
                     ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 31      จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ 
                    ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 

วิธีการด าเนินการ  
1. วิทยาลัยฯ  ได้จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้ด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีในทุกสาขาวิชา 
2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
4. จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 

ผลการด าเนินการ  
สถานศึกษาก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกกิจกรรมซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

ด้านวิชาการ  โดยจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  “จุดประกายสายอาชีพ”  และนักเรียน  นักศึกษา  กิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยมที่ดีงาม  เช่น  กิจกรรม
บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู  กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง  กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  (เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับ
หน่วย)  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ   
(วันแม่แห่งชาติ)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (วันพ่อแห่งชาติ)  กิจกรรมส่ง เสริม
มนุษย์สัมพันธ์  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ  กีฬาสีภายใน  คิดเป็นร้อยละ  100   

กิจกรรท่ีด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

หมายเหต ุ
ช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ 

กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 
1.  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 
 

 
 

 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมฯ 
1.  กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีใหว้ครู 
2.  กิจกรรมการส่งเสริมประธิปไตย  การเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วยฯ 
3.  กิจกรรมวันอาสาฟหบูชาและวันเข้าพรรษา 
4.  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบรมราชินีนารถ 
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กิจกรรท่ีด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

หมายเหต ุ
ช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ 

5.  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว 
6.  กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษา 
    พอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
1.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
2.  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ระดับคุณภาพ  

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง  3  ด้าน  คิดเป็นร้อยละ  100 อยู่ในเกณฑ์  ดี 
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( มากกว่าร้อยละ 80 ) 
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ข้อก าหนดท่ี 3.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 32      จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม  วัฒนธรรม ประเพณี   
                     และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

วิธีการด าเนินการ  
1. ก าหนดแผนงานกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
ในแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 
2. มอบหมายให้ชมรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  
3. มอบหมายให้ครูและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานท้องถ่ิน  
4. ออกแบบเครื่องมือประเมิน  รวบรวมข้อมูล  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
5.  รายงานผลให้วิทยาลัยฯ  ทราบ 

 

ผลการด าเนินการ  
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุ

บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละสาขาวิชา 

หมายเหต ุ
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  การไฟฟ้านครหลวง  รวมพลังคนพันธ์ุอาปลูกป่า 
    ชายเลน  ปีที่ 3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วัฒนธรรม/ประเพณี/และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
2.  กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ครู 
3.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
     พระเจ้าอยู่หัว 
4.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
    พระบรมราชินีนารถ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

97 
ระดับคุณภาพ  

จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุ
บ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ  ดี  ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้             
( มากกว่าร้อยละ 80 ) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมาย
เหต ุ

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่  28   จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา     3  
ตัวบ่งชี้ที่  29   จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด

ให้กับผู้เรียน  
   2  

ตัวบ่งชี้ที่  30   ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า  

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  31   จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ 

   3  

ตัวบ่งชี้ ท่ี  32   จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

   3  

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 2.8 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน  ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรุง 1.00-1.50 
สรุป ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3  เท่ากับ 2.6  อยู่ในระดับ  ดี 
 

จุดเด่น  
17. มีจ านวนครั้งการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน 
18. ผู้เรียนที่ลาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ามีปริมาณน้อย 
19. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ์ 
20. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพและมีการพัฒนาส่งเสริมด้าน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
21. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
             -  ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนทั้งหมด      

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 4 
การบริการวิชาชีพสู่สังคม 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูส่ังคม 

 
ข้อก าหนดท่ี 4.1  บรกิารวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 33        จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้รกิารวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่ 33 จ านวนและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

-ดี      ตั้งแต่  4 กิจกรรม/
โครงการขึ้นไป 
-พอใช้   2 – 3 กิจกรรม/ 
  โครงการ 
-ปรับปรุง 0 – 1  กิจกรรม/ 
  โครงการ 

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 19  โครงการดังน้ี 
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ  ปีงบประมาณ 2554 
   - วิชา การท ากล้วยแขก วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  การท าปาท่องโก๋  วันที่  10  ก.ย.  54  ณ  หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  งานกลึงโลหะเบื้องต้น  วันที่  3-10  ก.ย.  54  ณ  แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
   - วิชา  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  วันที่  3-10  ก.ย.  54  แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 
   - วิชา  การบ ารุงรักษารถยนต์  วันที่  3-10  ก.ย.  54  แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - วิชา  การเขียนแผนธุรกิจ  วันที่  3-10 ก.ย.  54  ณ อาคารพณิยชการ 
 
 
 
 
 

จ านวนของกิจกรรม/โครงการ  
ที่ให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

   



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

     - วิชา  การประกอบคอมพิวเตอร์  วันที่  3-10  ก.ย.  54  ณ  ห้อง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
   - วิชา  การท าดอกไม้จากใยบัว  วันที่  3  ก.ย.  54  ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  การร้อยคริสตัล  วันที่  3  ก.ย.  54  ณ  หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
2.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลปีใหม่  ปี 2555  ณ บริเวณ
ด้านหน้าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2554 
3.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  ณ  บริเวณวัดแค  วันที่  27  กันยายน  2554 
4.  โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ าท่วม  2554  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2554 
5.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  ณ  สนามกีฬาหมู่บ้านไทย-เยอรมัน  หมู่ที่ 5  วันที่  30  
มิถุนายน  2554 
6.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  บริเวณวัดสาขลา  วันที่  27  กรกฎาคม  2554 
7.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 
2554  อบต.แหลมฟ้าผ่า  ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 31  ส.ค.  54 
 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  8.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  บริเวณวัดคู่สร้าง  หมู่ที่ 9  ต าบลในคลองบางปลากด  
วันที่  22  สิงหาคม  2554 
9.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  วัดไตรมิตรวราราม  วันที่  31  พฤษภาคม  2554 
10.  โครงการ  “ PTT  Engine  Tune  Up  2554  มาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ”  ณ  สถานีบริการน้ ามัน   
บจก.สยามเพาเวอร์ริช  ต.ส าโรง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ระหว่าง
วันที่  4-13  เมษายน  2554 
11.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  ศาลาบ้านคลองสวน  วันที่  29  มีนาคม  2554 
12.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้ 
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลสงกรานต์  ปี 2554  ณ  บรเิวณ
หน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่ 21  มีนาคม – 
8  เมษายน  2554   
13.  โครงการ  อบต. เคลื่อนที่  (คาราวานแก้จน)  ประจ าปี 2554 
ณ อบต.ในคลองบางปลากด  ในวันที่  13 , 20 , 27  มีนาคม  2554
และ  3 , 10  เมษายน  2554 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  14.  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  “ เยี่ยม
ประชาชน ”  ประจ าปี 2554  ณ  อ าเภอพระประแดง  วันที่  16 , 
18 , 21 , 23  มีนาคม  2554 
15.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนที่)  ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ  ณ  บริเวณวัดสาขลา  วันที่  31  มกราคม  2554 
16.  โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2554 
17.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนที่)  ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผ่า  ณ  ลานกีฬาวัดแหลมฟ้าผ่า  วันที่  21  ธันวาคม  
2554   
18.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 
2554  ณ  อบต.บ้านคลองสวน  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2553  
ถึง  30  มกราคม  2554 
19.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลและเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี 2554  
ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2553  ถึง  วันที่  4  มกราคม  2554 

 
 
 
 
 
 

   

   ผลการประเมิน 
มีการจัดโครงการ          

19 โครงการ 

   

 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 4.2  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของ
งบประมาณในการ จัด
กิ จ ก ร ร ม /โ ค ร ง ก า ร ที่
ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ต่ อ
งบด าเนินการ 
 

-ดี   มากกว่าร้อยละ 0.20 
-พอใช้   ร้อยละ  0.11 - 
0.20 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 
0.11 

งบด าเนินการ  จ านวน  10,043,540  บาท  งบประมาณที่ใช้ดูตาม
โครงการ 
 
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ  ปีงบประมาณ 2554 
   - วิชา การท ากล้วยแขก วันที่ 10 ก.ย. 54 ณ หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  การท าปาท่องโก๋  วันที่  10  ก.ย.  54  ณ  หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  งานกลึงโลหะเบื้องต้น  วันที่  3-10  ก.ย.  54  ณ  แผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
   - วิชา  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  วันที่  3-10  ก.ย.  54  แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 
   - วิชา  การบ ารุงรักษารถยนต์  วันที่  3-10  ก.ย.  54  แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - วิชา  การเขียนแผนธุรกิจ  วันที่  3-10 ก.ย.  54  ณ อาคารพณิยชการ 
 
 
 
 
 

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงใน
การด าเนินการ  ต่องบด าเนินการ 
ไม่รวมงบลงทุน 
967,842.63 X100   
 
=  9.50     

   

10,190,605 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  

   - วิชา  การประกอบคอมพิวเตอร์  วันที่  3-10  ก.ย.  54  ณ  ห้อง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
   - วิชา  การท าดอกไม้จากใยบัว  วันที่  3  ก.ย.  54  ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
   - วิชา  การร้อยคริสตัล  วันที่  3  ก.ย.  54  ณ  หอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
2.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลปีใหม่  ปี 2555  ณ บริเวณ
ด้านหน้าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2554 
3.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  ณ  บริเวณวัดแค  วันที่  27  กันยายน  2554 
4.  โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ าท่วม  2554  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2554 
5.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  ณ  สนามกีฬาหมู่บ้านไทย-เยอรมัน  หมู่ที่ 5  วันที่  30  
มิถุนายน  2554 
6.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี 
2554  บริเวณวัดสาขลา  วันที่  27  กรกฎาคม  2554 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  7.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 
2554  อบต.แหลมฟ้าผ่า  ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 31  ส.ค.  54 
8.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  บริเวณวัดคู่สร้าง  หมู่ที่ 9  ต าบลในคลองบางปลากด  
วันที่  22  สิงหาคม  2554 
9.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  วัดไตรมิตรวราราม  วันที่  31  พฤษภาคม  2554 
10.  โครงการ  “ PTT  Engine  Tune  Up  2554  มาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ”  ณ  สถานีบริการน้ ามัน   
บจก.สยามเพาเวอร์ริช  ต.ส าโรง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ระหว่าง
วันที่  4-13  เมษายน  2554 
11.  โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่  ประจ าปี  
2554  ณ  ศาลาบ้านคลองสวน  วันที่  29  มีนาคม  2554 
12.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้ 
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลสงกรานต์  ปี 2554  ณ  บรเิวณ
หน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่ 21  มีนาคม – 
8  เมษายน  2554   
13.  โครงการ  อบต. เคลื่อนที่  (คาราวานแก้จน)  ประจ าปี 2554 
ณ อบต.ในคลองบางปลากด  ในวันที่  13 , 20 , 27  มีนาคม  2554
และ  3 , 10  เมษายน  2554 
 
 
 
 

 

   



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  14.  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  “ เยี่ยม
ประชาชน ”  ประจ าปี 2554  ณ  อ าเภอพระประแดง  วันที่  16 , 
18 , 21 , 23  มีนาคม  2554 
15.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนที่)  ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ  ณ  บริเวณวัดสาขลา  วันที่  31  มกราคม  2554 
16.  โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2554 
17.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนที่)  ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมฟ้าผ่า  ณ  ลานกีฬาวัดแหลมฟ้าผ่า  วันที่  21  ธันวาคม  
2554   
18.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 
2554  ณ  อบต.บ้านคลองสวน  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2553  
ถึง  30  มกราคม  2554 
19.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  
ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาลและเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี 2554  
ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2553  ถึง  วันที่  4  มกราคม  2554 

 

   

   ผลการประเมิน 
ร้อยละ  9.50 

   



 

 

ข้อก าหนดท่ี 4.1   บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                      เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 33        จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 
 

วิธีด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการวางแผน และจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิชาชีพ
ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ต่างๆที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยความ
ร่วมมือภายในอาชีวศึกษาจังหวัดด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการของชุมชนในด้านการให้บริการและ 
การจัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การให้บริการของวิทยาลัยฯ สัมฤทธ์ิผล บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนโดยแท้จริง 
 

ผลการด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม/โครงการให้บริการวิชาชีพ ช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชน และสังคมมากมาย ดังนี ้
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ  ปีงบประมาณ  2554   
    -  วิชา  การท ากล้วยแขก  วันที่  10  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
    -  วิชา  การท าปาท่องโก๋  วันที่  10  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
    -  วิชา  งานกลึงโลหะเบื้องต้น  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
    -  วิชา  ช่างซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
    -  วิชา  การบ ารุงรกัษารถยนต์  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาช่างยนต์ 
    -  วิชา  การเขียนแผนธุรกิจ  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  อาคารพณิชยการ 
    -  วิชา  การประกอบคอมพิวเตอร์  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
    -  วิชา  การท าดอกไมจ้ากใยบัว  วันที่  3  กนัยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ 
    -  วิชา  การร้อยคริสตัล  วันที่  3  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาล 

ปีใหม่  ปี  2555  ณ บริเวณด้านหน้าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่  8 – 28  ธันวาคม  2554 
   3. โครงการออกหน่วย  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี 2554  ณ  บริเวณวัดแค  วันที่  27  กันยายน  
2554  

4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ าท่วม  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก   
สมุทรปราการ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2554   

5. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  สนามกีฬาหมู่บ้าน 
ไทย – เยอรมัน  หมู่ที่ 5  วันที่  30  มิถุนายน  2554 
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6. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  บริเวณวัดสาขลา 

วันที่  27  กรกฎาคม  2554 
7.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 2554  อบต.แหลมฟ้าผ่า  ระหว่าง

วันที่  23  กรกฏาคม – 31  สิงหาคม  2554 
8.   โครงการหน่วยอ าเภอ  ยิ้มเคลื่อนท่ี  ประจ าปี 2554  ณ  บริเวณวัดคู่สร้าง  หมู่ที่ 9  ต าบลในคลอง 

บางปลากด  วันที่  22  สิงหาคม  2554 
9.  โครงการออกหน่วยอ าเภอยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  วัดไตรมิตรวราราม 

วันที่  31  พฤษภาคม  2554 
10. โครงการ  “ PTT  Engine  Tune  Up  2554  มาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน ”   

ณ  สถานีบริการน้ ามัน  บจก.สยามเพาเวอรร์ิช  ต.ส าโรง  อ.เมือง  จ.สมทุรปราการ  ระหว่างวันที่  4 – 13  
เมษายน  2554 

11. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  ศาลาบ้านคลองสวน  
วันที่  29  มีนาคม  2554 

12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อน 
เทศกาลสงกรานต์  ปี 2554  ณ  บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม – 8  
เมษายน  2554 

13. โครงการ  อบจ.เคลื่อนท่ี  (คาราวานแก้จน)  ประจ าปี 2554  ณ  อบต.ในคลองบางปลากด   
ในวันที่  13 , 20 , 27  มีนาคม  2554  และ  3 , 10  เมษายน  2554 
 14.  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  “ เยี่ยมประชาชน ”  ประจ าปี 2554  ณ  
อบต.ในคลองบางปลากด  ในวันที่  16 , 18 , 21 , 23  มีนาคม  2554 

15.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนท่ี)  ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนต าบลนาเกลือ  ณ  บริเวณวัดสาขลา  
ในวันที่  31  มกราคม  2554  

16.  โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ในวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2554 

17.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนท่ี)  ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า  ณ  ลานกีฬา       
วัดแหลมฟ้าผ่า  ในวันที่  21  ธันวาคม  2554     

18.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 2554  ณ  อบต.บ้านคลองสวน  
ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2553 – 30  มกราคม  2554 

19.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อน 
เทศกาลปีใหม่  ป ี2554  ณ  ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2553 – 4  มกราคม  2554 
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ระดับคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินและฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 15 กิจกรรม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ )   
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ข้อก าหนดท่ี 4.2  จัดสรรงบประมาณ  เพือ่การบรกิารวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการบริการ 
                      วิชาชีพที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 34      ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ 
                    ต่องบด าเนินการ 
 
 

วิธีด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลตระหนัก  การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  เช่น  การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน  บริการงานอาชีพแก่ชุมชน  ประสานความร่วมมือกับ
พัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน  พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ซึ่ง
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
 

ผลการด าเนินการ  
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่ให้บริการวิชาชีพ ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน 

และท้องถ่ิน ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  ดังนี ้
1. โครงการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ  ปีงบประมาณ  2554   
    -  วิชา  การท ากล้วยแขก  วันที่  10  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
    -  วิชา  การท าปาท่องโก๋  วันที่  10  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
    -  วิชา  งานกลึงโลหะเบื้องต้น  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
    -  วิชา  ช่างซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
    -  วิชา  การบ ารุงรกัษารถยนต์  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  แผนกวิชาช่างยนต์ 
    -  วิชา  การเขียนแผนธุรกิจ  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ  อาคารพณิชยการ 
    -  วิชา  การประกอบคอมพิวเตอร์  วันที่  3 – 10  กันยายน  2554  ณ ห้องปฏิบัตงิานคอมพิวเตอร ์
    -  วิชา  การท าดอกไมจ้ากใยบัว  วันที่  3  กนัยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ 
    -  วิชา  การร้อยครสิตลั  วันที่  3  กันยายน  2554  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อนเทศกาล 

ปีใหม่  ปี  2555  ณ บริเวณด้านหน้าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่  8 – 28  ธันวาคม  2554 
   3. โครงการออกหน่วย  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี 2554  ณ  บริเวณวัดแค  วันที่  27  กันยายน  
2554  

4. โครงการจัดอบรมในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ าท่วม  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก   
สมุทรปราการ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2554   
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5. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  สนามกีฬาหมู่บ้าน 

ไทย – เยอรมัน  หมู่ที่ 5  วันที่  30  มิถุนายน  2554 
6. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  บริเวณวัดสาขลา 

วันที่  27  กรกฎาคม  2554 
7.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 2554  อบต.แหลมฟ้าผ่า  ระหว่าง

วันที่  23  กรกฏาคม – 31  สิงหาคม  2554 
8.   โครงการหน่วยอ าเภอ  ยิ้มเคลื่อนท่ี  ประจ าปี 2554  ณ  บริเวณวัดคู่สร้าง  หมู่ที่ 9  ต าบลในคลอง 

บางปลากด  วันที่  22  สิงหาคม  2554 
9.  โครงการออกหน่วยอ าเภอยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  วัดไตรมิตรวราราม 

วันที่  31  พฤษภาคม  2554 
10. โครงการ  “ PTT  Engine  Tune  Up  2554  มาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน ”   

ณ  สถานีบริการน้ ามัน  บจก.สยามเพาเวอรร์ิช  ต.ส าโรง  อ.เมือง  จ.สมทุรปราการ  ระหว่างวันที่  4 – 13  
เมษายน  2554 

11. โครงการออกหน่วยอ าเภอ  ยิ้มและเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจ าปี  2554  ณ  ศาลาบ้านคลองสวน  
วันที่  29  มีนาคม  2554 

12. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อน 
เทศกาลสงกรานต์  ปี 2554  ณ  บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม – 8  
เมษายน  2554 

13. โครงการ  อบจ.เคลื่อนท่ี  (คาราวานแก้จน)  ประจ าปี 2554  ณ  อบต.ในคลองบางปลากด   
ในวันที่  13 , 20 , 27  มีนาคม  2554  และ  3 , 10  เมษายน  2554 
 14.  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  “ เยี่ยมประชาชน ”  ประจ าปี 2554  ณ  
อบต.ในคลองบางปลากด  ในวันที่  16 , 18 , 21 , 23  มีนาคม  2554 

15.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนท่ี)  ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนต าบลนาเกลือ  ณ  บริเวณวัดสาขลา  
ในวันที่  31  มกราคม  2554  

16.  โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ในวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2554 

17.  โครงการอ าเภอยิ้ม  (เคลื่อนท่ี)  ร่วมมือกับองค์การบริการส่วนต าบลแหลมฟ้าผ่า  ณ  ลานกีฬา       
วัดแหลมฟ้าผ่า  ในวันที่  21  ธันวาคม  2554     

18.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  Fix  It  Center  ประจ าปี 2554  ณ  อบต.บ้านคลองสวน  
ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2553 – 30  มกราคม  2554 

19.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน ”  ก่อน 
เทศกาลปีใหม่  ปี 2554  ณ  ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2553 – 4  มกราคม  2554   
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ระดับคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีงบประมาณด าเนินการทั้งหมด 10,043,540  บาท และสถานศึกษาได้รับ
จัดสรรในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 
ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน จ านวนเงินที่ใช้จริง 840,134.39  บาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 8.36  ของงบด าเนินการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (มากกว่า
ร้อยละ 0.20 )  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 
967,842.63 x 100 

 =  9.50 
10,190,605 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 33      จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม /
โครงการที่ ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบด าเนินการ 

   3  

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 3  
 

เกณฑ์การตัดสิน  ระดับดี 2.51-3.00 ,    พอใช้ 1.51-2.50 ,    ปรับปรุง 1.00-1.50 
สรุป    ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3  เท่ากับ  3  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม  ตามข้อก าหนดที่  4  สถานศึกษาควรมีการ
บริการวิชาชีพสู่สงัคม  ดังนี้ 

1. เมื่อพิจารณาตามข้อก าหนดที่  4.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  
องค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันาประเทศอย่างตอ่เนื่อง  พบว่าตัวบ่งช้ีที่  33  จ านวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้รกิารวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ  มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 

2. เมื่อพิจารณาตามข้อก าหนดที่  4.2  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกบัแผนการบริการวิชาชีพที่ก าหนด  พบว่าตัวบ่งช้ีที่  34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบ้รกิารวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 
 

จุดเด่นการพัฒนามาตรฐานท่ี  4  
1. ให้บรกิารวิชาชีพ  และส่งเสริมการให้ความรู้ในการพฒันาชุมชนและท้องถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝึก

ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. เพิ่มงบประมาณเพื่อพฒันาการให้บริการวิชาชีพ  และส่งเสรมิความรู้ในการพฒันาชุมชนและท้องถ่ินและ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 ไม่มี 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 5 
นวัตกรรมและการวิจัย 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจยั 

ข้อก าหนดท่ี 5.1   ส่งเสรมิ  สนับสนุนให้มกีารสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ ในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 35     จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 35  จ านวนนวัตกรรม 
สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์   ง า น วิ จั ย แล ะ
โครงงาน 
 
 
 

-ดี   ร้อยละ  100 
-พอใช้   ร้อยละ  75-99 
-ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ  75 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ท าการ
เปิดสอน 3 สาขา วิชา คือ สาขาช่างยนต์ 
สาขาช่างไฟฟ้าฯ สาขาพณิชยการ ก าหนด 
ให้นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2  มีการจัดท าโครงงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยช้ันเรียน  ผลงานวิจัย
ของครผูู้สอน  รวมทัง้สิ้น  จ านวน  86  เรื่อง 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของสาขางาน ทั้ง
หลั ก สู ต ร  ป วช .  แล ะ 
ป ว ส .  ที่ มี ก า ร จั ด ท า
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน 

   



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

  ระดับ ปวช. 
1.  สาขาช่างยนต์ 
โครงการวิชาชีพ    8    โครงงาน 
นวัตกรรม           -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์         -    โครงงาน 
งานวิจัยครู       19    โครงการ 
2.  สาขาช่างไฟฟ้าฯ 
โครงการวิชาชีพ   6    โครงงาน 
นวัตกรรม          -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์        -    โครงงาน 
งานวิจัยครู      12    โครงการ 
3.  สาขาพณิชยการ 
โครงการวิชาชีพ   9    โครงงาน 
นวัตกรรม          -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์        -    โครงงาน 
งานวิจัยครู        8    โครงงาน 

    



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 

() 

  ระดับ ปวส. 
1.  สาขาช่างยนต์ 
โครงการวิชาชีพ    4    โครงงาน 
นวัตกรรม            -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์         1    โครงงาน 
งานวิจัยครู          -    โครงการ 
2.  สาขาช่างไฟฟ้าฯ 
โครงการวิชาชีพ   9    โครงงาน 
นวัตกรรม          -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์        2    โครงงาน 
งานวิจัยครู        2    โครงการ 
3.  สาขาพณิชยการ 
โครงการวิชาชีพ   6    โครงงาน 
นวัตกรรม          -    โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์        -    โครงงาน 
งานวิจัยครู        -    โครงงาน 

    

 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  เฉลี่ยรวม  24 X 100/24 = 100  ร้อยละ 100   
  เฉลี่ยรวม  ท้ัง  2  ระดับ 

86 X 100/86 = 100% 
 ร้อยละ 100   

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 36  จ านวนนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรอื ได้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่ 36 จ านวน 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยโครงงานที่มี 
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ 
หรือได้รับการเผยแพร่ 
ระดับชาติ 

-ดี   ตั้งแต่  3  ช้ินข้ึนไป 
-พอใช้     2  ช้ิน 
-ปรับปรุง 1  ช้ินหรือน้อยกว่า 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  สนับสนุนให้
ครูผูส้อนนักเรียน นักศึกษาจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยตลอดปกีารศึกษา 2554 
รวมจ านวน  86  เรื่อง ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ 
ระดับ ปวช. 
แผนกวิชาพณิชยการ 
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน ์
2.การจัดสร้างสือ่การสอน e-learning เรื่อง  flash 
3.การจัดสร้างสือ่การสอน e-learning เรื่อง 
Photo shop 
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออม ของนักเรียน 
แผนกพาณิชยการ ช้ันปีที่ 3 
5.ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม  BC 
Account GL 2.0a 

จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพ  จ านวน  86  ช้ิน  

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  6.ผลสัมฤทธ์ิในการจัดท าระบบบัญชีซื้อของ  
บริษัท  แคสแคล จ ากัด  ประจ าปีการศึกษา 2554 
7.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทย า  ภาคเรียนที่  
2ปีการศึกษา  2554 
8.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทขนมจีบ ใน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2554 
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ตไฟด้วยโซลาร์เซลล์   
2..กังหสัลมผลิตกระแสไฟฟ้า   
3.เครื่องหยดแขมพลูล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอรจ์ัด
ความร้อน 
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
5.เครื่องกดกระดาษช าระระบบมอเตอร ์
6.ถุงยังชีพผูป้ระสบภัย 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
1.เรือรีไซเคิล 
2.ชุดสาธิตเครื่อง  2  สูบ 
3.เครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย ์
5.ชุดสาธิตสัญญาณไฟถอยหลัง 
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้ า 
7.หัวบัดกรี  12  โวลต์ 
8.จักรยาน  3  ล้อ 
ระดับ ปวส. 
แผนกวิชาพณิชยการ 
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้ออาหารบะหมี่กึง่
ส าเร็จรูปของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
2.ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารขบเค้ียวของ
นักเรียนนกัศึกษาแผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 
3.ปัจจัยที่มผีลต่อการเลอืกซือ้เครือ่งส าอางของ
นักเรียนนกัศึกษา  แผนกการขาย/การตลาด  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  4.พฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนนักศึกษา  แผนกพาณิชยการ  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
5.ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
ของนักเรียนนักศึกษา  แผนกพณิชยการ  วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา  2554 
6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
1.ชุดปั๊มน้ าสารพัดประโยชน์   
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเยน็เพื่อการศึกษา 
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจาก
สถานการณ์น้ าท่วม 
4.ระบบควบคุมมอเตอร์ส าหรบัเครือ่งหั่น 
อเนกประสงค์ 
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์ 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  6.เครื่องเตือนภัยน้ าท่วมผ่านสญัญาณโทรศัพท ์
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัต ิ
8.เครื่องกรอกน้ าอัตโนมัต ิ
9.เครื่องเติมน้ ายาปรบัผ้านุ่มอัตโนมัติ 
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า 
11.พัดลมไอน้ า 
แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม 
2.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (ขา) 
3.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (แขน) 
4.เครื่องออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  (แขนและหัวไหล)่ 
5.เครื่องออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  (กล้ามเนื้อส่วนขา) 
ผลงานครู 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การประยกุต์คอมพิวเตอร์กบังาน
สถิติ  ภาคเรียนที่ 2/2554 
 

    

 
  
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  2.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 
2/2554 
3.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  ระบบฐานข้อมูล  ภาคเรียนที่ 2/2554 
4.การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา  การ
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบส าคัญของนกัเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2  สาขางานการบญัชี 
5.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การโฆษณา  ภาคเรียนที่ 2/2554 
6.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การจัดซื้อเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 
2/2554 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  7.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  พิมพ์ดีดไทย ภาคเรียนที่ 2/2554 
8.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  พลังงานและสิง่แวดล้อม  
 ภาคเรียนที่ 2/2554 
9.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2 
แผนกไฟฟ้า ในเรือ่ง การไมส่่งงานในรายวิชาเขียน
แบบไฟฟ้า  ภาคเรียนที่ 2/2554 
10.การแก้ปญัหาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดย
แบบทดสอบ  
11.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
ภาคเรียนที่ 2/2554 
12.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกัน
ต่อวงจรเปลี่ยนกันน าเสนอ 
 
 
 
 
 

    



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  13.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  เขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554 
14.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  ไมโครโปรเซสเอร์และการใช้งาน 
ภาคเรียนที่ 2/2554 
15.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อ 
วงจรไฟฟ้าในตู้เย็นของวิชาเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 1 
16.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อ 
วงจรไฟฟ้าในตู้เย็นของวิชาเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 2 
17.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ1 
18.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ2 
19.การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  
วงจรไฟฟ้า 
20.การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  21.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  เครื่องวัดไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554 
22.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์
เบื้องต้น   ภาคเรียนที่ 2/2554 
23.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางานสี
รถยนต ์
24.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานสรีถยนต ์
25.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์
26.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์

    

 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  27.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
เครื่องยนตเ์ลก็ 
28.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการถอด – 
ฝาสบูของวิชาเครื่องยนต์ดีเซล 
29.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
ระบบฉีดเช้ือเพลงิเครือ่งยนต์เล็ก 
30.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการบริหาร
หัวฉีดของวิชาเครื่องยนตเ์ล็ก 
31.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
เครื่องยนตเ์บือ้งต้น 
32.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งระบบหล่อ
ลื่นของวิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  33.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
งานเครื่องยนต ์
34.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งระบบวงจร
ปรับอากาศรถยนต์ของวิชางานปรับอากาศรถยนต ์
34.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการขับ
รถยนต ์
35.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อวงจร
ระบบไฟแสงสว่างของวิชาจักรยานยนต์ 
36.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางานส่ง
ก าลังรถยนต ์
37.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อวงจร
ระบบไฟจุดระเบิดของวิชาจักรยานยนต์ 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  38.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการวัด
ละเอียด 
39.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ในวิชาวัดละเอียดช่างยนต์ 

    

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  100 

   

 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพรน่วัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน  สังคม   
                     และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 37   ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  
พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานต่องบด าเนินการ 

ดี  มากกว่าร้อยละ 1.00 
พอใช้  ร้อยละ  0.50 – 1.00 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ  0.50 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณและใช้ในการจัดท า
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงการ  ดังนี้ 
1)  งบที่ได้รับจากสถานศึกษา สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
1.1  สาขาช่างยนต์ 
      จ านวน  20,929  บาท 
1.2  สาขาช่างไฟฟ้า 
      จ านวน  18,895  บาท 
1.3  สาขาพณิชยการ 
      จ านวน  2,498  บาท       

ร้อยละของงบประมาณที
ใช้ในการสร้าง  พัฒนา
และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานต่องบด าเนินการ 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตดัสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  2)  งบประมาณท่ีใช้ในการจดัน านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานจาก
นักเรียน นักศึกษา 
2.1 สาขาช่างยนต์  จ านวน  47,500  บาท 
2.2  สาขาช่างไฟฟ้า  จ านวน  65,655  บาท 
2.3  สาขาพณิชยการ จ านวน  10,845  บาท 
 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 
จ านวน  166,322  บาท 
งบด าเนินงานท้ังสิ้น 
จ านวน  10,190,605  บาท 

    

   ผลการประเมิน 
 

ร้อยละ  1.63 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพฒันานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย  และโครงงานทีน่ าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ 
                     ประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 38     จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งช้ีที่ 38  จ านวนครั้ง
และช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั
นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน 

- ดี  4  ครั้งและ 4 ช่องทาง/
ผลงานหรือมากกว่า 
- พอใช้ 2-3 ครั้ง และ 2-3 
ช่องทาง/ผลงาน 
- ปรับปรุง 1 ครั้ง และ 1 
ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกว่า 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ได้ช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน  โดยทางนิทรรศการ , สื่อ
สิ่งพมิพ์ , เว็บไซต์ , ใบปลิว 
ระดับ ปวช. 
แผนกวิชาพณิชยการ 
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน ์
2.การจัดสร้างสือ่การสอน e-learning เรื่อง  flash 
3.การจัดสร้างสือ่การสอน e-learning เรื่อง 
Photo shop 
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออม ของ
นักเรียน แผนกพาณิชยการ ช้ันปีที่ 3 
5.ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม  BC 
Account GL 2.0a 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งและจ านวน
ช่องทางของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงาน 

   



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  6.ผลสัมฤทธ์ิในการจัดท าระบบบัญชีซื้อของ  
บริษัท  แคสแคล จ ากัด  ประจ าปีการศึกษา 2554 
7.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทย า  ภาคเรียนที่  
2ปีการศึกษา  2554 
8.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทขนมจีบ ใน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์ ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2554 
แผนกวิชา  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ตไฟด้วยโซลาร์เซลล์   
2..กังหสัลมผลิตกระแสไฟฟ้า   
3.เครื่องหยดแขมพลูล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอรจ์ัด
ความร้อน 
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
5.เครื่องกดกระดาษช าระระบบมอเตอร ์
6.ถุงยังชีพผูป้ระสบภัย 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
1.เรือรีไซเคิล 
2.ชุดสาธิตเครื่อง  2  สูบ 
3.เครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย ์
5.ชุดสาธิตสัญญาณไฟถอยหลัง 
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้ า 
7.หัวบัดกรี  12  โวลต์ 
8.จักรยาน  3  ล้อ 
ระดับ ปวส. 
แผนกวิชาพณิชยการ 
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้ออาหารบะหมี่กึง่
ส าเร็จรูปของนักเรียนนักศึกษา แผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
2.ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารขบเค้ียวของ
นักเรียนนกัศึกษาแผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 
3.ปัจจัยที่มผีลต่อการเลอืกซือ้เครือ่งส าอางของ
นักเรียนนกัศึกษา  แผนกการขาย/การตลาด  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  4.พฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนนักศึกษา  แผนกพาณิชยการ  
วิทยาลัยการอาชีพพระสมทุรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2554 
5.ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
ของนักเรียนนักศึกษา  แผนกพณิชยการ  วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา  2554 
6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
1.ชุดปั๊มน้ าสารพัดประโยชน์   
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเยน็เพื่อการศึกษา 
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจาก
สถานการณ์น้ าท่วม 
4.ระบบควบคุมมอเตอร์ส าหรบัเครือ่งหั่น 
อเนกประสงค์ 
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์ 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  6.เครื่องเตือนภัยน้ าท่วมผ่านสญัญาณโทรศัพท ์
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัต ิ
8.เครื่องกรอกน้ าอัตโนมัต ิ
9.เครื่องเติมน้ ายาปรบัผ้านุ่มอัตโนมัต ิ
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า 
11.พัดลมไอน้ า 
แผนกวิชา  ช่างยนต์ 
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม 
2.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (ขา) 
3.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (แขน) 
4.เครื่องออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  (แขนและหัวไหล)่ 
5.เครื่องออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ  (กล้ามเนื้อส่วนขา) 
ผลงานครู 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การประยกุต์คอมพิวเตอร์กบังาน
สถิติ  ภาคเรียนที่ 2/2554 
 

    

 
 
 
 



 

 

  

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  2.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 
2/2554 
3.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  ระบบฐานข้อมูล  ภาคเรียนที่ 2/2554 
4.การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา  การ
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบส าคัญของนกัเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2  สาขางานการบญัชี 
5.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การโฆษณา  ภาคเรียนที่ 2/2554 
6.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การจัดซื้อเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 
2/2554 
 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  7.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  พิมพ์ดีดไทย ภาคเรียนที่ 2/2554 
8.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  พลังงานและสิง่แวดล้อม  
 ภาคเรียนที่ 2/2554 
9.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2 
แผนกไฟฟ้า ในเรือ่ง การไมส่่งงานในรายวิชาเขียน
แบบไฟฟ้า  ภาคเรียนที่ 2/2554 
10.การแก้ปญัหาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดย
แบบทดสอบ  
11.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
ภาคเรียนที่ 2/2554 
12.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกัน
ต่อวงจรเปลี่ยนกันน าเสนอ 
 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  13.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  เขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554 
14.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  ไมโครโปรเซสเอร์และการใช้งาน 
ภาคเรียนที่ 2/2554 
15.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อ 
วงจรไฟฟ้าในตู้เย็นของวิชาเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 1 
16.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อ 
วงจรไฟฟ้าในตู้เย็นของวิชาเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 2 
17.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ1 
18.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ2 
19.การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  
วงจรไฟฟ้า 
20.การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  21.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  เครื่องวัดไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554 
22.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์
เบื้องต้น   ภาคเรียนที่ 2/2554 
23.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางานสี
รถยนต ์
24.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานสรีถยนต ์
25.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต ์
26.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการผสมสี
พ่นซ่อมในวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์

    

 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  27.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
เครื่องยนตเ์ลก็ 
28.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการถอด – 
ฝาสบูของวิชาเครื่องยนต์ดีเซล 
29.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
ระบบฉีดเช้ือเพลงิเครือ่งยนต์เล็ก 
30.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการบริหาร
หัวฉีดของวิชาเครื่องยนตเ์ล็ก 
31.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
เครื่องยนตเ์บือ้งต้น 
32.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งระบบหล่อ
ลื่นของวิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  33.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางาน
งานเครื่องยนต ์
34.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งระบบวงจร
ปรับอากาศรถยนต์ของวิชางานปรับอากาศรถยนต ์
34.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการขับ
รถยนต ์
35.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อวงจร
ระบบไฟแสงสว่างของวิชาจักรยานยนต ์
36.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชางานส่ง
ก าลังรถยนต ์
37.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการต่อวงจร
ระบบไฟจุดระเบิดของวิชาจักรยานยนต์ 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

() 
พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

  38.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช. ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการวัด
ละเอียด 
39.การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรือ่งการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ในวิชาวัดละเอียดช่างยนต์ 

    

   ผลการประเมิน 
 

มีการเผยแพร่จ านวน  4 
ข่องทาง 

   



 

 

ข้อก าหนดท่ี 5.1  ส่งเสรมิ  สนบัสนนุใหม้ีการสรา้งและพฒันานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 
                     ที่น าไปใช้ ในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 35     จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
 

วิธีด าเนินการ 
  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดหลักสูตร  โดยจัดรายวิชาโครงงาน ในระดับ ปวช.3และ
ปวส.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตลอดจนมีการสนับสนุน ครู-อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร 
เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดท า
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในช้ันเรียน  พร้อมทั้งมีการจัดส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม 
สัมมนาและมีการจัดกิจกรรมเสนอผลงานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอีกด้วย 
 

การด าเนินงาน 
  จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน            
ในสาขาวิชาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้มาสร้างสรรค์ 
งานต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการแก้ปญัหาโดยน ากระบวนการทางวิทยาศาสตรม์าใช้อย่างเป็นระบบ เมื่อนับจ านวนช้ินงาน
โดยมีเกณฑ์คือ ในระดับ ปวช.  62  ช้ินข้ึนไป ระดับ ปวส. 24  ช้ินข้ึนไป พบว่า ทุกสาขาวิชาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมด ดังข้อมูลตามตาราง 
 

การสรา้งและพัฒนางาน 
จ านวนโครงการท่ีสาขาวิชาจัดท าในปีการศึกษา 2553 

รวม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า พณิชยการ 
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 

โครงการวิชาชีพ 8 4 6 9 9 6 42 
นวัตกรรม - - - - - - - 
สิ่งประดิษฐ์ - 1 - 2 - - 3 
งานวิจัยนักเรียน - - - 2 - - 2 
งานวิจัยครู 19 - 12 - 8 - 39 

รวม 86 
 

ระดับคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2554 จ านวนสาขาวิชาที่จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานผ่านเกณฑ์           
( ระดับ ปวช. 62  ช้ินข้ึนไป ระดับ ปวส. 24  ช้ินข้ึนไป ) คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี           
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ร้อยละ 100 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

121 
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการ 
               เผยแพร่ระดับชาติ 
 

 วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดหลักสูตร  โดยจัดรายวิชาโครงงาน ในระดับ ปวช.3               

และ  ปวส.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตลอดจนมีการสนับสนุน ครู-อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักสูตร เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
การจัดท านวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในช้ันเรียน  พร้อมทั้งมีการจัดส่งบุคลากรไปรับการ 
ฝึกอบรม สัมมนาและมีการจัดกิจกรรมเสนอผลงานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอีกด้วย  
 

การด าเนินงาน 
  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดท างานวิจัยในช้ันเรียน โครงงานในสาขา
วิชาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งมีประโยชน์ทางวิชาชีพ  ดังข้อมูลตามตาราง 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ผลงาน 
ท้ังหมด 

จ านวนผู้เรียนที่จัดท าและไดร้ับการเผยแพร่  ปีการศึกษา  2554 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงงาน งานวิจัย 
ลักษณะของผลงาน 

เผยแพร่ทาง
วิชาชีพ 

เผยแพร่ทาง
ระดับชาต ิ

ปวช.3 23 - 23 - 23  
ปวส.2 24 3 19 2 24  

ครูผูส้อน 39 - - 39 39  
รวม 86 3 42 41 86  

 
ระดับคุณภาพ 
  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่มีประโยชน์ทางวิชิชีพ จ านวน  84  โครงงาน  ผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( ตั้งแต่ 3 ช้ินข้ึนไป ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

134 
ข้อก าหนดท่ี 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพรน่วัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย  และ 

                     โครงงานที่น าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 37       ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์งานวิจัย  
                     และโครงงานต่องบด าเนินการ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณให้ครู นักเรียนนักศึกษา จัดท างานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม การท าวิจัย โครงงานในสถานศึกษา  
 

การด าเนินงาน 
  สถานศึกษาใช้งบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
จ านวน  166,322  บาท  จากงบด าเนินการทั้งหมด  10,190,605  บาท   
 

สาขาวิชา งบฯ จากสถานศึกษา 
งบฯ จากภายนอก
โครงการตา่งๆ  

งบฯ นักเรียน รวม 

ช่างยนต์ 20,929 - 47,500  
ช่างไฟฟ้า 18,895 - 65,655  
พณิชยกรรม 2,498 - 10,845  

รวม 42,322 - 124,000  
 

166,322100   
      10,190,605 
 
ระดับคุณภาพ 
  คิดเป็นร้อยละ  1.63  ของงบด าเนินการทั้งหมด ซึ่ง อยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ( 
มากกว่าร้อยละ 1.00 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ =  1.63 



 

 

137 
ข้อก าหนดท่ี 5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบัการสร้างและพฒันานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ 
                      โครงงานที่น าไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 38      จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย   
                    และโครงงาน 
 

วิธีด าเนินการ 
  สถานศึกษามีการจัดการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานสู่สาธารณชน ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุมสัมมนาวิชาการ น าเสนอผลงาน เพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติและในเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ 
 

การด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงานต่างๆ ของบุคลากร และนักเรียนสู่สาธารณชน ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น วิทยุ อินเตอร์เน็ต วารสาร โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุดและร่วมนาเสนอผลงานโดยการจัด
นิทรรศการ การเข้าร่วมประกวดและการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด ฯลฯ 
 

ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

แผนกวิชาพณิชยการ 
ระดับ ปวช.3 
1.การจัดสร้างโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์     4 
2.การจัดสร้างสื่อการสอน  e-learning  เรื่อง  flash     4 
3.การจัดสร้างสื่อการสอน  e-learning  เรื่อง  Photo  shop     4 
4.การศึกษาผลการใช้บัญชีรักการออมของนักเรียนแผนกพณิชยการ  
ชั้นปีที่ 3 

    4 

5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรม  BC  Account GL 
2.0a 

    4 

6.ผลสัมฤทธ์ิในการจัดท าระบบบัญชีซ้ือของบริษัท แคสแคล จ ากัด 
ประจ าปีการศึกษา  2554 

    4 

7.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทย า  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554     4 
8.การจัดจ าหน่ายอาหารประเภทขนมจีบในวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 
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ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

ระดับ ปวส.2 
1.ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของนักเรียน 
นักศึกษาแผนกพาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 

2.ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารขบเคี้ยวของนักเรียน นักศึกษา
แผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องส าอางของนักเรียน นักศึกษา
แผนกการขาย/การตลาด  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 

4.พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียน
นักศึกษาแผนกพาณิชยการ  วิทาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 

5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารของนักเรียน 
นักศึกษา  แผนกพาณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 

    4 

6.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน นักศึกษาแผนกพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2554 

    4 

ผลงานครู      
ครูวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา  การประยุกต์คอมพิวเตอร์
กับงานสถิติ  ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  การบัญชีเบื้องต้น 2  
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูอริสา  แก้วสกุลณี 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ระบบฐานข้อมูล     
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 
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ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

ครูประภัสสร สายอุปราช 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา  การบัญชีอุตสาหกรรม
และระบบใบส าคัญของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  สาขางานการบัญชี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูจินดารัตน์  ศิริพิมพ์ไทย 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  การโฆษณา  ภาคเรียนที่ 
2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูรุ่งทิวา  โตจ าสี 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  การจัดซ้ือเบื้องต้น     
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูสารี  ผ่องสุวรรณ์ 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  พิมพ์ดีดไทย 2 
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

ครูวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับ ปวช.3 
1.รถไฟฟ้าเพื่อคนพิการทางขาชาร์ทไฟด้วยโซลาร์เซลล์      4 
2.กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า      4 
3.เครื่องหยดแชมพูล้างมือด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน      4 
4.เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง     4 
5.เครื่องกดกระดาษช าระด้วยระบบมอเตอร์     4 
6.ถุงยังชีพผู้ประสบภัย     4 
ระดับ ปวส.2     4 
1.ชุดปั๊มน้ าสารพัดประโยชน์     4 
2.ออกแบบโครงสร้างพัดลมไอเย็นเพื่อการศึกษา     4 
3.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันภัยจากสถานการณ์น้ าท่วม     4 
4.ระบบควบคุมมอเตอร์ส าหรับเครื่องหั่นอเนกประสงค์     4 
5.เครื่องหั่นอเนกประสงค์     4 
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ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

6.เครื่องเตือนภัยน้ าท่วมผ่านสัญญาณโทรศัพท์     4 
7.ชุดควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ     4 
8.เครื่องกรอกน้ าอัตโนม้ติ     4 
9.เครื่องเติมน้ ายาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ     4 
10.ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า     4 
11.พัดลมไอน้ า     4 
ผลงานครู      
ครูพรชัย 
1.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/2  แผนกไฟฟ้า เรื่อง 
การไม่ส่งงานในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การแก้ปัญหาโจทย์วงจรไฟฟ้าแบบผสมโดยแบบทดสอบ 1/2554     4 
ครูวานิตย์ 
1.การศึกษาความถึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า  2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผลัดกันต่อวงจรเปลี่ยนกัน
น าเสนอ  1/2554  เรียนรู้ของนายนริศ  ส ารี  นักเรียนชั้น ปวช.3
แผนกช่างไฟฟ้า 

    4 
 

ครูศิระ  โหละบุตร 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า  1/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ใช้งาน   

    4 

ครูอนันต์ธนภัทร  คล่องแคล่ว 
1.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าในตู้เย็น
ของวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการติดตั้งเครื่องท าความเย็น
ของวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 

    4 

3.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1     4 
4.วิจัยรายวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2     4 

 
 
 
 
 
 



 

 

153 

ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

ครูรัฐศักดิ์  โกบประยรู 
1.การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  วงจรไฟฟ้า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนรู้     4 
ครูเสกสรรค์  วงค์ใหญ่ 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 2/2554 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น  1/2554 

    4 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
ระดับ ปวช.3 
1.เรือรีไซเคิล     4 
2.ชุดสาธิตเครื่อง  2  สูบ     4 
3.เครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซล     4 
4.เครื่องขัดพลังงานมนุษย์     4 
5.ชุดสาธิตสัญาญาณไฟถอยหลัง     4 
6.ชุดสาธิตเครื่องเตือนระดับน้ า     4 
7.หัวบัดกรี  12  โวลต์     4 
8.จักรยานยนต์  3  ล้อ     4 
ระดับ ปวส.2     4 
1.เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม     4 
2.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (ขา)     4 
3.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (แขน)     4 
4.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (แขนและหัวไหล่)     4 
5.เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  (กล้ามเน้ือส่วนขา)     4 
ผลงานครู      
ครูอ านาจ  สิทธิรักษ์ 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานสีรถยนต์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการผสมสีพ่นซ่อมในวิชางาน
สีรถยนต์ 

    4 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ 

    4 
 

 
 
 



 

 

154 

ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

4.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการผสมสีพ่นซ่อมในวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต์ 

    4 

ครูประเสริฐ  ยุทธสะอาด 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการถอด – ฝาสูบของวิชา
เครื่องยนต์เล็ก 

    4 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

    4 

4.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องงานบริการหัวฉีดของวิชา
เครื่องยนต์เล็ก 

    4 

ครูณรงฤทธ์ิ  เพชรอยู่ 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.)  ที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องระบบหล่อลื่นของวิชา
เครื่องยนต์เบื้องต้น 

    4 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ  (ปวช.)  ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  งานเครื่องยนต์ 

    4 

4.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องระบบวงจรปรับอากาศรถยนต์
ของวิชางานปรับอากาศรถยนต์ 

    4 

ครูสุดสาคร  พาติกบุตร 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ  (ปวช.)  ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขับรถยนต์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการต่อวงจรระบบไฟแสง
สว่างของวิชาจักรยานยนต์ 

    4 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ (ปวช.) ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานส่งก าลังรถยนต์ 

    4 

4.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการต่อวงจรระบบไฟจุด
ระเบิดของวิชาจักรยานยนต์ 

    4 

ครูธนากร  ไวยศิลป์ 
1.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ  (ปวช.)  ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  การวัดละเอียด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 
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ชี่อผลงาน 
จ านวนครั้งที่เผยแพร่ รวม 

จ านวนครั้ง
ที่เผยแพร่ 

นิทรรศการ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ ใบปลิว 

2.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ใน
วิชาวัดละเอียดช่างยนต์ 

    4 

3.การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ใน
วิชาวัดละเอียดช่างยนต์ 

    4 

 

ระดับคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2554 ได้จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน จ านวน ช่องทาง รวมจ านวน 4 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( 4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

156 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจยั 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 35   จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย
และโครงงาน 

   3  

ตัวบ่งช้ีที่ 36  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 37   ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง                     
พั ฒ น า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ น วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบด าเนินการ 

   3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 38      จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้อมู ล ข่ าวสาร เ กี่ ย วกั บน วัตกรร ม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน 

   3  

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 3 
 

เกณฑ์การตัดสิน  ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรงุ 1.00-1.50 
สรุป  ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 5  เท่ากับ   3  อยู่ในระดับ  ดี 

 
จุดเด่น  

1.   มีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศซึง่น าไปสู่การแข่งระดบัชาติ 

2.   มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่  นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
3.  มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานอย่าง

ทั่วถึงและหลายช่องทาง  
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและนกัเรียน คิดประดิษฐ์  นวัตกรรม  งานวิจัย  และโครงงานใหม้ากขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดท่ี 6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้รหิารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา     และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามาม ี
                     ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 39      ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 39  ระดับคุณภาพ
การบริหารงานของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีสว่นรว่มของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ดี   ครบ  8  ข้อ 
-พอใช้        6 – 7  ข้อ 
-ปรับปรุง  น้อยกว่า 6  ข้อ 

พิจารณาจากระดับคุณภาพการ
บริ ห าร ง านขอ งผู้ บ ริ ห า ร ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถานศึกษาและบุคลากร
ภายนอก 

ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพ 

   

   ผลการประเมิน 
ปฏิบัติได้ 8  ข้อ  ร้อยละ  100 

   

 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม   ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 40     ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตั ว บ่ งชี้ ท่ี  40 ร้ อ ยล ะขอ ง
บุคลากรในสถานศึกษาทีส่ามารถ 
ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

-ดี    มากกว่าร้อยละ  90 
-พอใช้   ร้อยละ  85 - 90 
-ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 85 

หาค่าร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

   

   ผลการประเมิน 

ร้อยละ  96.15 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่  41     ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณา 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี 41  ระดับคุณภาพ
ของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้ ของ
สถานศึกษา 

-ดี    ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 4 หรือ
ปฏิบัติครบทั้ง  5  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3 
-ปรับปรุง  ปฏิบัติ ข้อ 1 -          
ข้อ 2 หรือไม่ได้ด าเนินการ 

พิจารณาระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

ระดับ คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
 

   

   ผลการประเมิน 
 

ปฏิบัติได้ครบทั้ง  4  ข้อ  
ร้อยละ  100 
 

   

 
 



 

 

ข้อก าหนดท่ี 6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้รหิารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน 
                       สถานศึกษา  และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 39       ระดับคุณภาพการบรหิารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมสี่วน 
                      ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
วิธีด าเนินการ 

วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  มอบหมายงานตามล าดับ  กระจายอ านาจในการ
ท างาน  ได้ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น  ปรับใช้การบริหารอย่างหลากหลาย  ตามสถานการณ์
เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  อีกทั้งมีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  พัฒนาทีมงาน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล  โดยก าหนดหน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา   
 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ โดยผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ บริหารงานสอดคล้อง

ตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

ระดับคุณภาพ 
  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 8  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ           
ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ปฏิบัตคิรบ  8  ข้อ ) 
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ข้อก าหนดท่ี 6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม   ตามจรรยาบรรณ 
                             มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 40     ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 
วิธีด าเนินการ 
  วิทยาลัยฯ มีการมอบหมายหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  บริหารบุคลากรในสถานศึกษา            
ด้วยการให้ขวัญและก าลังใจในการท างาน  ดูแลเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา  จัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่มีอคติ  และมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประจ าป ีเพื่อพิจารณาความดีความชอบประจ าปีตามกฎระเบียบที่วางไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  งานบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรทุกคน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ            
ด้านจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ซึ่งพบว่าบุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และมีใบประกอบวิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 
96.15 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา จ านวนครูท้ังสิ้น 
มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู 
ผ่านการประเมิน
ตามข้อบังคับ 

ร้อยละ 

1. ช่างยนต์ 5 5 5  
2. ช่างไฟฟ้า 5 4 5  
3. พณิชยการ 9 9 9  
4. พื้นฐานวิชาชีพ 2 2 2  
5. วิชาสามัญ 5 5 5  

รวม 26 25 26 96.15 
 
ระดับคุณภาพ 

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม          
คิดเป็นร้อยละ 96.15  ของบุคลากรทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้ (มากกว่า ร้อยละ 90) 
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ข้อก าหนดท่ี 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่  41    ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
  สถานศึกษา ได้มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลจัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
  งานศูนย์ข้อมูล มีการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ พร้อมทั้งมีการ
บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ  และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับคุณภาพ 
  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ปฏิบัติ 1-4 ข้อ หรือ ครบ 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดี ) 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 39   ระดับ คุณภาพการบริห ารงานของ
ผู้ บ ริ ห า ร ที่  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์และการมีส่ วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่ 40    ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
ส ามา รถป ฏิบั ติ ต ามจ รร ยาบร ร ณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

   3  

ตัวบ่งชี้ที่  41    ระดับคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

   3  

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 3  
 

เกณฑ์การตัดสิน    ระดับดี 2.51-3.00 ,   พอใช้ 1.51-2.50 ,   ปรับปรุง 1.00-1.50 
สรุป    ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่  6  เท่ากับ   3  อยู่ในระดับ  ดี 
 

จุดเด่น  
1. คุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 

ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. มีการน าระบบสารสนเทศมาบรหิารจัดการควบคุมการท างานอย่างทั่วถึง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา   
     - ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 



 

 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

ตัวบ่งชี้ที่  42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  42  ระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

-ดี   มี การป ฏิบั ติ ครบทั้ ง             
4  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3 
-ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1 – 
ข้อ 2 หรือไม่ได้ด าเนินการ 

วิทยาลัยฯ  จัดให้มีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีการจัดท า ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือ และแผนการประกันคุณภาพ 
2. มีหลักฐานและรายงานการตรวจ

ประ เมิ น คุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา  2553 

3. จัดให้มีข้อมูลหลักฐานการตอบสนอง
ข้อคิดข้อร้องเรียน  เพื่อปรับปรุงกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. จัดให้มีการรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายใน 

   

   ผลการประเมิน 
ปฏิบัตคิรบ  4  ข้อ 

   

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การตัดสิน ข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณา ข้อมูลประกอบการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
() 

พอใช้ 
() 

ปรับปรุง 
() 

ตัวบ่งชี้ท่ี  43   ประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพภายใน 
 
 

-ดี   ปฏิบัติครบทั้ง 3 ข้อ 
-พอใช้   ปฏิบัติข้อ 1  และ 
ข้อ 2 
-ปรั บปรุ ง  ป ฏิบั ติ ข้ อ  1  
เพียงข้อเดียว 

วิทยาลัยฯ  ก าหนดให้มีการรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  น าผลมาใช้ปรับปรุงการบริหาร
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยมีการ
ปฏิบัติใน  3  ข้ันตอน  คือ 
1. จัดให้มีการรายงานผลการประกัน

คุณภาพต่อคณะ กรรมการสถานศึกษา
และสาธารณชน 

2. น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาปรับปรุง
การบริหารสถานศึกษา  และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. จัดให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้นวัตกรรมระบบคุณภาพ  PDCA 

ประสิท ธิผลของการ ประกั น
คุณภาพภายใน 
 

   

    

ผลการประเมิน 
 

ปฏิบัตคิรบ  3  ข้อ 
 

   



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยฝ่ายบรหิารเปน็ผู้ดาเนินการประชุมวางแผนอีกทั้งมี

นโยบายในการกระจายอ านาจไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง  
 

ผลการด าเนินงาน  
วิทยาลัยฯ  โดยงานประกันคุณภาพได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ                   

ตามกระบวนการ PDCA โดยได้จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่าย  เพื่อปรึกษาหารือและปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพ                   
ให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
ทุกฝ่าย 
 

ระดับคุณภาพ 
  วิทยาลัยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบกลไกในการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 4  ข้อ ผลการประเมนิอยู่
ในระดับ ดี  ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ปฏิบัต ิ4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี ) 
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ตัวบ่งชี้ที่  43  ประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

วิธีด าเนินการ 
   สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึน จนเป็น (Good Practice) หลายโครงการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ จนเป็น (Good Practice) หลาย
โครงการเช่น โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ผลงานประดิษฐ์ คิดค้น 
โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค 
 

ระดับคุณภาพ 
  มีระดับการปฏิบัติครบ  3  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
(ปฏิบัติ 3 ข้อ อยู่ในระดับ ดี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

170 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได ้

หมายเหต ุดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 42     ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ   
ภ า ย ใ น ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

   3  

ตัวบ่งชี้ท่ี  43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน  

   3  

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี  7  โดยเฉลี่ย    ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 

  

 

เกณฑ์การตัดสิน    ระดับดี 2.51-3.00 , พอใช้ 1.51-2.50 , ปรับปรงุ 1.00-1.50 
สรุป   ค่าเฉลี่ยของการประเมินมาตรฐานที่ 3  เท่ากับ  3   อยู่ในระดับ  ดี 
 

จุดเด่นและการพัฒนา  
22. วิทยาลัยฯ  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ  อย่างต่อเนื่อง 
23. วิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมกีารรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  

น าผลการประเมินมาพฒันาปรับปรงุสถานศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 -   ไม่มี  - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

บทที่  4 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา 

 
การประเมินผลแต่ละมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สรุปได้  
ดังน้ี 
4.1  สรุปผลการประเมิน 
      4.1.1  สรุปผลการประเมินในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ทั้ง  7  มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา    
2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
3.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    
4.  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม    
5.  นวัตกรรมและการวิจัย    
6.  ภาวะผู้น าและการจัดการ    
7.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    

รวมเฉลี่ย    
 
      4.1.2  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน 
ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อก าหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในเรื่องต่อไป 
 

ข้อก าหนด 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่ก าหนดตามช้ันป ี

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบัการเทียบโอนผลการเรียนรู้    
ข้อก าหนดท่ี 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ให้

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

172 
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนทีส่ามารถประยกุต์หลักการทาง 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปญัหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

   

ข้อก าหนดท่ี 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะในการสื่อสารด้านการฟงั 

การอ่าน  การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

   

ข้อก าหนดท่ี 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีทีจ่ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัตงิาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

   

ข้อก าหนดท่ี 1.5 คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ด ี

   

ข้อก าหนดท่ี 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตร
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัร 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

173 
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ข้อก าหนดท่ี 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานท า  การศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการอาชีพอสิระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

   

ข้อก าหนดท่ี 1.8 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพอใจ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน  
ข้อก าหนดท่ี 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีน

การสอน  ดังน้ี 
 

ข้อก าหนดท่ี 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 13 ร้อยละหลักสูตรสมรรถนะทีม่ีคุณภาพ    
ข้อก าหนดท่ี 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  ตามธรรมชาติ  
และเต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 15 ระดับความพงึพอใจของผูเ้รียนตอ่คุณภาพการสอนของ

ผู้สอน 
   

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจัดซื้อวัสดฝุึก
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

   

ข้อก าหนดท่ี 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่
ละสาขาวิชา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

174 
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ข้อก าหนดท่ี 2.4 จัดสถานท่ีเรียนสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษา

ค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ  และแหล่งการเรยีนรู้อ่ืนๆ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  พื้นทีฝ่ึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงูสุด 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบรกิารให้
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอปุกรณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ในสาขาวิชา/
สาขางาน 

   

ข้อก าหนดท่ี 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพฒันา
ตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 

   

ข้อก าหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกั้นจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 23 จ านวนครั้งหรือปรมิาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง่
ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธภาพ 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 24 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ

   

ตัวบ่งช้ีที่ 25 จ านวนคน – ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

175 
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 26 อัตราส่วนของผูส้อนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ

ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
   

ตัวบ่งช้ีที่ 27 อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน    
มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ข้อก าหนดท่ี 3 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและ

จัดกิจกรรมดังน้ี 
 

ข้อก าหนดท่ี 3.1 จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 28 จ านวนครั้งของการจัดใหผู้้เรียนพบอาจารยท์ี่ปรึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 29 จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กบั

ผู้เรียน 
   

ตัวบ่งช้ีที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่เทียบกบัแรกเข้า    
ข้อก าหนดท่ี 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังด้านาบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 31 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่เสริมด้าน
วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

   

ข้อก าหนดท่ี 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรมประเพณีและท านุศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 32 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่เสริมการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

   

มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม  
ข้อก าหนดท่ี 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูส่ังคม  ดังน้ี  

ข้อก าหนดท่ี 4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสม  ตามความต้องการของ
ชุมชน  สังคม  องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 33 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ

วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

   

ข้อก าหนดท่ี 4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยา่งเป็น
ระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ีก าหนด 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให้บรกิารวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

   

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย  
ข้อก าหนดท่ี 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และ

การวิจัย  ดังน้ี 
 

ข้อก าหนดท่ี 5.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน  ท่ีน าไปใช้ในการพัฒนา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 35 จ านวนนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 36 จ านวนนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานทีม่ี

ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือไดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาต ิ
   

ข้อก าหนดท่ี 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานท่ี
น าไปใช้การพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาต ิ

 

ตัวบ่งช้ีที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และ
เผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน
ต่องบด าเนินการ 

   

ข้อก าหนดท่ี 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ  การสรา้ง  และพัฒนา
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานท่ีน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชม  สังคมและประเทศชาติ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 38 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชม  สังคม
และประเทศชาติ 
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มาตรฐาน 

ข้อก าหนด/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ  
ข้อก าหนดท่ี 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา  ดังน้ี 
 

ข้อก าหนดท่ี 6.1   ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสยัทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 39 ระดับคุณภาพการบรหิารงานของผู้บริการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

   

ข้อก าหนดท่ี 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   

ข้อก าหนดท่ี 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
ข้อก าหนดท่ี 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ดังน้ี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 43 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน    
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4.2  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 4.2.1  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาวิชาชีพ  ตามข้อก าหนดที่ 1  
สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.1  ความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับเศรษฐกจิ 
สังคมและเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามช้ันปี  มผีลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้  มผีลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.2  ความรู้ความเข้าใจในหลกัการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรม์าใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  มผีลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน  การเขียนและการ
สนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.4  ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยทีี่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัตงิานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  มผีลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มผีลการประเมนิอยู่ในระดับ  ด ี
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.6  ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรส าหรับ
ผู้ส าเรจ็การศึกษา  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร  มผีลการประเมนิอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที ่9  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  มีผลการประเมนิอยู่ในระดับ  ด ี
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 ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.7  ความรู้และทกัษะในการหางานท า  การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอสิระ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการอาชีพอิสระ  และศึกษา
ต่อภายใน  1  ปี  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 1.8  คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่ถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพอใจ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเรจ็การศึกษา  มีผลการประเมนิอยู่ในระดับ  ด ี
 

จุดเด่นมาตรฐานท่ี 1 
 1.  จ านวนร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดตามช้ันปี 
 2.  มีร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปญัหาใน 
การปฏิบัตงิานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 3.  มีร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีทีจ่ าเป็นในการศึกษา  ค้นคว้าและ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 4.  มีร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดงีามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี     
 5.  มีร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.  มีร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อ 
ภายใน  1  ปี      
 

จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 1     
 1.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา   
ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.  ควรเพิ่มจ านวนร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารจัดท าตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  

 4.2.2  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ตามข้อก าหนดที่ 2  
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  พบว่าภาพรวม  อยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.1  ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  พบว่า 
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 ตัวบ่งชื้ที่ 13  ระดับคุณภาพหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง  ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  พบว่า     
 ตัวบ่งชี้ที่  14  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูห้ลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการฝึก
ทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพและพงึพอใจต่อคุณภาพ
การสอน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ปรับปรงุ 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.4  จัดสถานทีเ่รียนสถานทีฝ่ึกปฏิบัตงิาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน  พื้นทีฝ่ึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงูสุด  มผีลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหม้ีครุภัณฑ์และอุปกรณ์  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  
ดี    
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 ตัวบ่งชี้ 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง  พบว่า    
 ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รบัการพฒันาตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ  มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
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 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกั้นจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 23  จ านวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมปีระสทิธภาพ  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 24  จ านวนสถานประกอบการทีม่ีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่  25  จ านวนคน – ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญัญาท้องถ่ิน  ที่มีส่วน
ร่วมในการพฒันาผูเ้รียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าทีม่ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 27  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี 2 

1.  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา 

 2.  การสร้างความร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะทีม่ีความสอดคล้อง 
กับตลาดแรงงาน 
 3.  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการฝึกทักษะวิชาชีพ   
มีการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนได้พฒันาตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
ร้อยละของแผนกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ       
 4.  ระดับความพงึพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน   
 5.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 6.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรยีน  หอ้งปฏิบัตกิาร  โรงฝึกงาน   
พื้นที่ ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 7.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกบัวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ 
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงูสุด     
 8.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอปุกรณ์ 
 9.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อ 
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 10.  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพฒันาตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 

11.  จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
เพื่อสนบัสนุนการจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 12.  จ านวนสถานประกอบการที่มกีารจัดการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ 
ระบบปกต ิ
 13.  จ านวนคน – ช่ัวโมง  ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ผู้เรียน 
 14.  อัตราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียนในแตล่ะสาขาวิชา 
 15.  ควรเพิ่มร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกึ  อุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเหมาะสม 
 16.  ควรเพิ่มอัตราส่วนของผูส้อนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา   

 
จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 2     
 - ไม่มี – 
 
 4.2.3  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ตามข้อก าหนดที่ 3  สถานศึกษาควร
ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกจิกรรมดงันี้  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่  28  จ านวนครั้งของการจัดใหผู้้เรียนพบอาจารยท์ี่ปรกึษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่  29  จ านวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพตดิให้กับผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  พอใช้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกบัแรกเข้า  มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ์  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่  31  จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่สง่เสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ด ี
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 3.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี
และท านุศิลปวัฒนธรรม  พบว่า   
 ตัวบ่งชี้ที่  32  จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่สง่เสริมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี 3 
 1.  มีจ านวนครั้งการจัดใหผู้้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน      
 2.  ผู้เรียนทีล่าออกกลางคันเมื่อเทียบกบัแรกเข้ามีปริมาณนอ้ย 
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 3.  มีการจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง 
บุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ 
 4.  มีกิจกรรมทีส่่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดงีามในวิชาชีพและมีการพัฒนาส่งเสริม 
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ 
 5.  มีการจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารงุ 
 

จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 3     
 1.  ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนทัง้หมด      
 
 4.2.4  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูส่ังคม  ตามข้อก าหนดที่ 4 สถานศึกษา
ควรมีการบริการวิชาชีพสู่สงัคม  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 4.1 บรกิารวิชาชีพที่เหมาะสม  ตามความต้องการของชุมชน  สังคม  
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน  พบว่า   
 ตัวบ่งชี้ที่  33 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ  
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน   มีผลการประเมินอยูใ่นระดับ  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับแผนการบรกิารวิชาชีพที่ก าหนด  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่  34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้รกิารวิชาชีพ  และฝึกทกัษะ
วิชาชีพต่องบด าเนินการ   มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 

จุดเด่นมาตรฐานท่ี 4 
 1.  ให้บริการวิชาชีพ  และส่งเสรมิการให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการ 
ฝึกทักษะวิชาชีพเพือ่การประกอบอาชีพของประชาชน 
 2.  เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการวิชาชีพ  และสง่เสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
และกิจกรรม/โครงการฝกึทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 4     
 - ไม่มี – 
 
 4.2.5  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย  ตามข้อก าหนดที่  5  สถานศึกษาควร
มีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 5.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มกีารสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน  ที่น าไปใช้ในการพัฒนา  พบว่า       
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 ตัวบ่งชี้ที่ 35  จ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน   มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  
ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 36  จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานที่มปีระโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ระดบัชาติ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
   เมื่อพิจารณาตามข้อก าหนดที่ 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้การพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  
พบว่า    
 ตัวบ่งชี้ที่  37  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานต่องบด าเนินการ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 

เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับ  การสร้าง  และพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชม  สังคมและประเทศชาติ  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 38  จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี 5 
 1.  มีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน   
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศซึง่น าไปสู่การแข่งระดบัชาติ 
 2.  มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่  นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
 3.  มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานอย่าง 
ทั่วถึงและหลายช่องทาง 
 
จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 5    
 1.  ส่งเสริม  สนบัสนุนให้ครูและนักเรียน คิดประดิษฐ์  นวัตกรรม  งานวิจัย  และโครงงานให้มากขึ้น 
 
 4.2.6  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้น าและการจดัการ  ตามข้อก าหนดที่ 6  ผู้บรหิารควรมี
ภาวะผู้น าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสยัทัศน์ของผูบ้รหิารในการผสมผสานความ
ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกให้เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
พบว่า    
 ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริการทีส่อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้   มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  พบว่า     
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 ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   มีผลการประเมินอยู่ในระดบั  ดี 
 เมื่อพจิารณาตามข้อก าหนดที่ 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเ้พื่อการพฒันา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม  พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา   มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี 6 
 1.  คุณภาพการบรหิารของผูบ้รหิารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และมสี่วนร่วมของประชาคม 
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
 2.  บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 3.  มีการน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการควบคุมการท างานอย่างทั่วถึง 
 
จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 6    
 - ไม่มี – 
 
 4.2.7  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี  เมื่อพิจารณาตาม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 42  ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอ่ให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
จุดเด่นมาตรฐานท่ี 7 
 1.  วิทยาลัยฯ  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ  อย่างต่อเนือ่ง 
 2.  วิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
ภายใน  น าผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 7    
 - ไม่มี – 
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