
 

 

 

   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต  2  ตั้งอยู่เลขที่ 262  หมู่ 6  ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 
50210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5384-5100 โทรสาร 0-5384-5133 www.payaptechno.ac.th                                                     

หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้ส ารวจความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี       
พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยเริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์จนเสร็จสมบูรณ์ 
และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 
2544 โดยวิทยาลั ยมี พิ ธี เปิ ดอย่ า ง เป็ นทางการในวันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ .  2544 โดยมี                  
ฯพณฯ ศ.นพ. เกษม  วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปี
การศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 
500 คน ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก  พรบ.การศึกษา       
พ.ศ. 2542  วิทยาลัยจึง เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ” นับจากนั้นเป็นต้นมา 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ปรัชญา 

“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพื่อชีวิต” 

 วิทยาลัยฯ มุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่
ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้ งในและต่างประเทศ               
เป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่ โดดเด่นโดยเน้น Sector-based              
and  place-based  strategies  ภายในปี 60 

 



 

 

 

   

พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจของเราคือ การมีชื่อเสียงในด้าน  พลังพลวัต  ความคิดก้าวหน้า  จริยธรรม เพ่ือผลิตก าลัง
แรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีความปรารถนาที่จะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีมีพลังพลวัตมีความมุ่งมั่นอย่าง
ต่อเนื่องที่จะพัฒนามาตรฐานการสอนที่สูงขึ้น  สนับสนุน  และการบริหาร  อย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ กลางใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

 ● เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีพลังแข็งแกร่งทันกระแสที่สะท้อนแนวการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

 ● เป็นสถาบันที่จัดให้มีการฝึกงาน  มีภาคปฎิบัติ  ให้กับนักศึกษาท้ังใน และ ต่างประเทศ 

 ● สร้างความสัมพันธ์กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วโลกโดยเน้นที่นักศึกษา และ การแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ 

 ● ทุ่มเทสนับสนุนวิชาการให้นักศึกษามีคุณภาพทัดเทียมสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในยุโรป และ 
อเมริกาเหนือในการแสวงหาความรู้จากการศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม 

 ● จัดการด้านระเบียบวิธีการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการประชุม  สัมมนา  โครงการการศึกษา
ต่อเนื่องและกิจกรรมต่างๆ 

เอกลักษณ์ 

 เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และศิลปะการใช้ชีวิต 

อัตลักษณ์  (Identity) 

“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการ
บริหาร และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  

 คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียนจะ
สามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  



 

 

 

   

จัดการได้  : มุ่งม่ันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งด้านปัญหา
การเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างาน ตลอดจนรู้จัก การให้ความส าคัญกับปัญหาหลัก-ปัญหารอง 
ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม  

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.63 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
อาชีวศึกษา  

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 

๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  

๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  

๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

๕.๐๐ ดีมาก 

4. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา   

1. ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........34.......... ตัวบ่งชี้ 

1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ...........0.......... ตัวบง่ชี้    

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ไม่ได้น ามาคิด 

2. ระดับมาตรฐาน 

2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ...........7......... มาตรฐาน  

2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ...........0......... มาตรฐาน                                 



 

 

 

   

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

          √  ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

5. จุดเด่นของสถานศึกษา จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

จุดเด่นของสถานศึกษา  

 1. มีนโยบายและก าหนดกรอบการประเมินคุณภาพภายใน โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึ กษาสามารถ
สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นตามแนวปรัชญาที่มุ่งเน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงและจากประสบการณ์ชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
สร้างทักษะเพ่ือประกอบวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตที่มีความสุขในสังคม 

 2. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้คู่มือของ สอศ.รวมทั้งมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีส านักงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสัดส่วน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทาหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน มีการดาเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกสาขา / ประเภทวิชา รวมทั้ง
นาผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 3. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบ Hard Copy 
และ Soft  Copy พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 4. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบยุทธศาสตร์ระบบประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยสามารถ
ติดตามตรวจสอบเพ่ือด าเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
โดยสามารถน าต้นแบบไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 6. มีโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ ซึ่งส่งผลท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

 

 

   

 7. มีการถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับ ปรัชญา พันธกิจ ให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

 8. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ และวินัยและก าหนด
ข้อตกลงร่วมกับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาอย่างชัดเจน 

 9. มีกลยุทธ์ในการฝึกวินัยโดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติภายใต้แนวคิด คือ ล าดับแรก ต้องพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี ล าดับต่อมาผู้เรียนจึงพัฒนาเป็นคนเก่ง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ปรากฏอย่างชัดเจน 

 10. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักศึกษา ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
ด้านวิชาชีพ ความเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับมาก 

 11. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและได้ท างาน
ภายใน 1 ปี 

 12. มีการจัดให้ส าเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อท าการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ
สอบออก Exit  และการทดสอบสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ 

 13. มีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยท า
ให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียนโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง 

 14. มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 15. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การปฏิบัติงาน “Little Manager” 
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัคร เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับครูผู้สอนในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การทดสอบ Quiz ในชั้นเรียน การค้นหาสาเหตุขาดเรียน การลาเรียนบ่อยครั้ง การมาสาย การส่ง
การบ้านให้ตรงเวลา โดยนักศึกษาอาสาสมัครจะด าเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือในชั้นเรียน ให้สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 16. มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งน าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 17. มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น หลักการสอน เทคนิคการสอน 
การวัดและการประเมินผล 



 

 

 

   

 18. สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 19. มีการสร้างเครือข่ายการท างาน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการชั้นน าใน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ/แหล่งหางานท า
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

 20. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและเหมาะสมทุกสาขาวิชา 

 21. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพทั้งด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานทางวิชาชีพ การมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักศึกษาเป็นอย่าง
มาก 

 22. มีจ านวนผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ครบถ้วนตามเกณฑ์
ทุกสาขาวิชาและทุกภาคเรียน 

 23. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับ ปวช.
และ ปวส. อย่างครบถ้วนทุกภาคการศึกษา 

 24. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยจากแหล่งภายในของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

 25. มีการน าผลศึกษาวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร่วมกันในองค์กร                  
(KM: Knowledge Management) โดยน าไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการเรียน การ
สอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

 26. มีผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพ่ือให้สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 27. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง  

 28. สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ 

 29. มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 30. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายสถานประกอบการอยู่ในระดับดีมาก โดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือใช้ทรัพยากรร่วมกันส าหรับ
ฝึกนักศึกษาตามหลักสูตรสมรรถนะ 



 

 

 

   

 31. มีชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษามาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของวิทยาลัยฯ ท าให้มีหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการที่เป็นโอกาส น าไปสู่/ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางระดับสากลมากยิ่งขึ้น 

 32. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ 
และมีพลังในการท างานสูง 

 33. วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการลงทุนและการพัฒนา 

 34. การก าหนดให้ผู้เรียนอยู่ในสถานศึกษาในช่วงเวลาเรียนท าให้ง่ายต่อการควบคุมและดูแล 

 35. การด าเนินโครงการวัดแววความถนัดได้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการชี้น าในการเข้า
โปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่ตนเองมีอยู่ท าให้ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ 

 36. การด าเนินโครงการ  Payap Techno Service ท าให้ผู้เรียนได้ไปฝึกทักษะของตนเองโดยการ
บริการชุมชน  

 37. มีการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้ผู้เรียนโดยผ่านการท ากิจกรรม Day Project ให้มีคุณสมบัติ
ของคนหาปลา 

 38. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้ 

 39. มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพโดยใช้ระบบ PDCA ครบวงจร 

 40. สถานศึกษามีชื่อเสียงที่ดีโดยมีเครือข่ายการทางานโครงการ ๑ ช่วย ๙ เพ่ือเอ้ือความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สถาบันอ่ืน 

 41. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 42. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูบุคลากรและชุมชนเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ 
ผู้ด้อยโอกาส 

 43. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

  

 



 

 

 

   

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา  

 1. การพัฒนาโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนทุกสาขาวิชาให้มีคุณภาพดีและนาไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ  

3. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

๔. การติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 
๑ ป ีโดยให้มีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  

๕. การควบคุมและปูองกันปัญหานักเรียนลาออกกลางคัน  
6. การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริการจัดการศึกษาในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี

ความสมบูรณ์ครบถ้วน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

1. จัดท าโครงการ/แผนงาน เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์         
ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน     
ให้มีเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ มีองค์ประกอบครบทั้ง ๕ บท        
ที่สมบูรณ์ครบถ้วน  

2. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให้
ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 3. พัฒนาระบบขั้นตอนการท างานวิจัยให้ชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
และการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาการก ากับติดตามตามผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งกรรมการแต่ละสาขาเพ่ือประเมินคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์       
ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานวิจัย 
  ๔. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมา
รับวุฒิการศึกษา การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ครูประจ าแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ
ช่วยเหลือแนะน านักศึกษาให้สามารถหางานทาท่ีมั่นคงหลังส าเร็จการศึกษา  

๕. ก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) ที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน          
ด้านเศรษฐกิจ ภายในครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมอบหมายรอง



 

 

 

   

ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ เพ่ือดูแลเอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยมค่อนข้างต่ า 
โดยจัดอาจารย์วิชาสามัญช่วยสอนและปรับพ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียน
ปกติเป็นกรณีพิเศษ  

๖. ให้ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบ        
เช่น ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ด้านสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อมูลงานประกันคุณภาพอ่ืนๆ            
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือปูองกันสูญหาย หรือถ้ามีกรณีการลาออกจากงานอย่างกะทันหันของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ  
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

ตอนที ่1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

       ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ   

ที่ตั้ง   อยู่เลขท่ี  262  หมู่ที่  6  ถนน  เชียงใหม่ – พร้าว    แขวง/ต าบล  หนองจ๊อม   เขต/อ าเภอ 
สันทราย  จังหวัด  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50120โทรศัพท์  053-845133,053-845100 โทรสาร         
053-845137   E-mail  infor@payaptechno.ac.th  Website  www.payaptechno.ac.th เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 /ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
  2.1  สภาพสังคมของชุมชน  เป็นสังคมเกษตรกรรม  โดยส่วนใหญ่ 

2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รับจ้างทั่วไป และ ค้าขาย  ฯลฯ 

2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและ
ค้าขาย  สถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางฯลฯ 

1.3.  ประวัติสถานศึกษา  

 ราวปี พ.ศ. 2542 เป็นช่วงต้นของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ดั่งที่พวกเราทราบกันดีว่าเป็น      
ช่วงวันเวลาที่คนไทยทุกคนจดจ าว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความขมขื่นและความหายนะได้เป็นอย่างดี มีคนตกงาน
จ านวนมหาศาล ค่าเงินได้ต่ าลงกว่า 40-50% ภาวะดังกล่าวไม่เพียงแต่ประเทศเราหรือเศรษฐกิจของเราถูก
รุกรานเท่านั้น แต่สาเหตุหลักอีกประการหนึ่ง คือ ขีดความสามารถทางการผลิตหรือความสามารถที่แท้จริง
ของผู้ผลิตไทยตั้ งแต่ระดับล่างถึงผู้บริหารระดับบนขาดความสามารถเชิงแข่งขันในเวทีโลกอีกด้วย               
ขีดความสามารถดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมาตรฐานการศึกษาไทย กล่าวโดยเฉลี่ยการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในระดับท้าย ๆ เสมอในการจัดล าดับทั่วโลก 

 ปี พ.ศ. 2543 ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ได้ตระหนักเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของสังคม ว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงจึง

mailto:infor@payaptechno.ac.th
http://www.payaptechno.ac.th/


 

 

 

   

มีความคิดและตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นและความคาดหวังอันสูงส่ง โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการ
บริหารงานภาคอุตสาหกรรมบริการวิศวกรรมและด้านการค้าระหว่างประเทศเกือบ 20 ปี จัดตั้งวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  และท าพิธี เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2544           
โดย ฯพณฯ ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธี ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้น าเสนอสาระส าคัญอันถือได้ว่าเป็นพันธะสัญญาประชาคมว่า “สถาบันการศึกษา
นั้นส าคัญที่วิธีคิด ส าคัญที่ วัฒนธรรมองค์กร และส าคัญที่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนที่ดีมิได้หมายถึง 
จ านวนนักเรียนมากที่สุด หากแต่ต้องมีคุณภาพดีที่สุด โรงเรียนที่ดีต้องมิใช่ธุรกิจบริการ แต่เป็นหน่วย
ปฏิบัติการทางสังคมและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้  ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นไปไม่ได้  แต่เราสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้”  

 ภายใต้วิสัยทัศน์  “มุ่งม่ันในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่ อสร้างให้นักเรียน -นักศึกษา  
มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  มีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพื้นฐานในการจัดการ        
เป็นโรงเรียนอาชีวะที่ดีที่สุด  แห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายในระยะเวลา 5 ปี” 

 ตลอดระยะเวลา 5 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจประกอบด้วย บุคลากร ครู อาจารย์ 
คนหนุ่มสาวที่กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ใช้การปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้
และถือเอาการปฏิบัติเป็นเครื่องชี้วัดความถูกต้องของการรับรู้ เรียนรู้ แก้ไขและดัดแปลงตัวเองท่ามกลางการ
ปฏิบัติและความจริงทางวัฒนธรรมกล่าวคือการเอาสภาวะธรรม (ชาติ) เป็นตัวก าหนดการท างานยึดหลักการ
สันโดษ  ตามหลักพุทธศาสนาว่าด้วยท างานด้วยการทุ่มเทสรรพก าลัง   ความคิดจิตใจความสามารถอย่างเต็มที่   
และยอมรับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสงบยินดีกับผลงานตามสภาพความเป็นจริงธ ารงความมุ่งมั่นตั้งใจและ
ความคาดหวังในระดับสูงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดการศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมคุณภาพ  ด้วยการ
จัดการที่เข้มแข็ง เพ่ือให้นักศึกษาแข็งแรง เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะขับเคลื่อนสังคมไทย ให้ก้าวรุดหน้าไป 
เฉพาะอย่างยิ่งเน้นกระบวนการที่ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคม มีจิตส านึกร่วมต่อส่วนรวม 
มีศิลปะการใช้ชีวิต มีทักษะการประกอบวิชาชีพที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  อีกทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ด้วย 
ที่ส าคัญเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีอนาคต 

 ปีการศึกษา 2544   วันที่ 10 พฤษภาคม  2544  ศจ.นพ.เกษม  วัฒชัย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโรงเรียน พร้อมกล่าวว่า  “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว      
ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน  สอนให้ฉันหาปลา  ฉันมีปลากินตลอดไป นั้น โรงเรียนนี้ตั้งใจ ติดอาวุธทางปัญญา 
สอนวิธีหาปลาด้วยตนเอง  สอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง” 

 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจาก 
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน อันเป็นความยินดี อย่างทั่วทั้งองค์กร  ตั้งแต่



 

 

 

   

นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารทุกระดับ ด้วยเป็นผลของความวิริยะอุตสาหะบากบั่น 
อดทน เพียรพยายามที่ถือเอาประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้งทั้งสิ้น วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นที่จะ
พิทักษ์รักษาและพัฒนาความต่อเนื่องของวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และเป็น
บุคลากรที่ดีเป็นคุณภาพของครอบครัวและของสังคมเพ่ือสร้างสังคมไทยที่มีคุณภาพต่อไป 

 ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็น 1 ใน 5 ของโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่องในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Model  of  Vocational Excellence  Move) 

 ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกจาก British  Council ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ให้เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวจากทั้งหมดกว่า 400 แห่งในประเทศไทย ในการท าโครงการพัฒนา
แลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ (Center  of  Vocational  Excellence = Cove) 

 ปีการศึกษา 2552  ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากคณะกรรมการส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยได้รับคะแนนเต็ม 5.00 (ดีมาก) ในทุกมาตรฐาน 

 ปีการศึกษา 2554 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น  “ 1 ช่วย 9”  

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดย้กระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานระดับสากล โดยการส่งผู้บริหารไปศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ 
Koge  Business  College, ประเทศเดนมาร์ก 

 ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามท าความร่วมมือ        
MOU Signing Ceremony กับ Koge  Business  College, ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 5  มีนาคม 2558 

  

 

 

 

 

 



 

 

  
  

1.4  โครงสร้างการบริหารงาน  
 



 

 

 

   

1.5. ข้อมูลด้านการบริหาร 

           1.5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารง ต าแหน่ง 

1 นายนาวาราจ       คานาการาจ             ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร 

 พ .ศ. 2555 ถึง  พ.ศ.2557 

2  นายอุทัย             สุวรรณเรือง                    ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พ .ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.2557 

3 นายอทุัย             สุวรรณเรอืง              ผู้อ านวยการ พ .ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.2557 

4 MR. DOMINIC      ANTHONY               ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
บริหาร 

พ .ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.2557 

5 MR.SENTHIL       THEEBAGARAW        ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
บริหาร 

พ .ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.2557 

6 นายอุทัย             สุวรรณเรอืง              ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556-2557 

           1.5.2  ผู้รับใบอนุญาต    นายอุทัย   สุวรรณเรือง   

โทรศัพท์   086-1947511   E- mail  uthaisuwanrueang@gmail.com  

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)  สาขา  บริหารการศึกษา 

 ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   24  ตุลาคม   2556   

  

           1.5.3  ผู้จัดการ  นายอุทัย   สุวรรณเรือง   

โทรศัพท์  086-1947511   E- mail   uthaisuwanrueang@gmail.com  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)  สาขา  บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   24  ตุลาคม   2556      



 

 

 

   

1.5.4  ผู้อ านายการ   นายอุทัย   สุวรรณเรือง   

โทรศัพท์  086-1947511   E- mail    uthaisuwanrueang@gmail.com  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)  สาขา  บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   1   พฤศจิกายน   2556    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

1.6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ   

( ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 
คร

ูปร
ะจ

 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ทร
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ผู้รับ
ใบอนุญาต 

        - 

ผู้จัดการ 1 1 - 1 - - - 1 - 

ผู้อ านวยก
าร 

         

ครู 
6
๖ 

6
๖ 

- 
๓
๕ 

3
๑ 

- ๒ 
๖
๔ 

1 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

๓ ๓ - - ๓ - - ๓ - 

บุคลากร
สนับสนุน 

๑
9 

๑
9 

- - 
๑
9 

- ๑ 
๑
๗ 

๑ 

รวม 
๘
๙ 

๘
๙ 

- 
๓
๖ 

๕
๓ 

- ๓ 
๘
๔ 

๒ 

 
 
หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ,ผู้อ านวยการ เป็นคนเดียวกัน 

ครู หมายถึง    ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 



 

 

 

   

ครูพิเศษ หมายถึง   ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   
งานเทคโนโลยีการศึกษา  งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน   หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 



 

 

 

   

1.7 จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน  

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ชา
ย 

หญิ
ง 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ทร
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
ต่ า

กว่
า

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปวช. แยกตามประเภทวิชา          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          

- สาขาวิชาเครื่องกล 12 10 2 7 5 - ๑ ๑๐ ๑ 

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ๖ ๕ ๑ ๑ ๕ - - ๖ - 

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)                                       

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  ๔ ๓ ๑ ๑ ๒ - - ๔ - 

(สาขางานไฟฟูาก าลัง)                                

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                            

- สาขาวิชาพาณิชยการ                         ๑๑ ๕ ๖ ๙ ๒ - ๑ ๑๐ - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการบัญชี)                                          ๕ - ๕ ๑ ๔ - - ๕ - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการขาย)                                            3 ๑ ๒ ๒ ๑ - - ๓ - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ  ๑๓ ๔ ๙ ๗ ๖ - - ๑๓ - 

(สาขางานการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๑๒ ๕ ๗ ๖ ๖ - - ๑๒ - 



 

 

 

   

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ชา
ย 

หญิ
ง 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 
ต่ า

กว่
า

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

รวม ๖๖ ๓๓ ๓๓ ๓4 ๓๑ - ๒ ๖๓ ๑ 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                             

- สาขาวิชาเครื่องกล                            ๑๑ ๑๐ ๑ ๗ ๔ - - ๑๐ ๑ 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      ๖ ๕ ๑ ๑ ๕ - - ๖ - 

- สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง ๔ ๓ ๑ ๒ ๒ - - ๔ - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                              

- สาขาวิชาการบัญชี                            ๔ - ๔ ๑ ๓ - - ๔ - 

- สาขาวิชาการตลาด                           ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ - - ๓ - 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         ๑๑ ๔ ๗ ๕ ๖ - - ๑๑ - 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๑๐ ๔ ๖ ๔ ๖ - - 1๐ - 

รวม ๔๙ ๒๗ ๒๒ ๒๒ ๒๗ - - ๔๘ ๑ 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

 

 



 

 

 

   

 

 

1.8. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี     

(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นปี 
รวม 

1 2 3 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

ปกติ ทวิ 

ภาค ี

ปกติ ทวิ 

ภาค ี

ปกติ ทวิ 

ภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา         

ปวช 268 - 128 - 315 - 711 - 

ปวส 200 - 180 - - - 380 - 

ปวช แยกตามประเภทวิชา         

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                                     

- สาขาวิชาเครื่องกล 72 - 53 - 71 - 196 - 

- สาขาวิชาไฟฟูาก าลังและอิเล็กทรอนิกส์                 8 - 6 - 21 - 35 - 

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)                         

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                       25 - 12 - 23 - 60 - 

 (สาขางานไฟฟูาก าลัง)                                                                 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                                                



 

 

 

   

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

 

-สาขาวิชาพาณิชยการ  81 - - - - - 81 - 

-สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานบัญชี) - - 10 - 35 - 45 - 

-สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการขาย)       - - 13 - 31 - 44 - 

-สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการคอมพิวเตอร์                               - - 15 - 65 - 80 - 

 ธุรกิจ)                      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         

-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 82 - 19 - 69 - 170 - 

ปวส  แยกตามประเภทวิชา                            

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                           

- สาขาวิชาเครื่องกล        46 - 32 - - - 78 - 

-สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12 - - - - - 12 - 

-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      17 - 16 - - - 33 - 

-สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 16 - 14 - - - 30 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                             

- สาขาวิชาการบัญชี                            33 - 33 - - - 66 - 

- สาขาวิชาการตลาด                           16 - 19 - - - 35 - 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         15 - 33 - - - 48 - 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว             

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว                     45 - 33 - - - 78 - 



 

 

 

   

 

 

1.9 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมในรอบปีการศึกษา 
ผู้บริหาร 
นายธนภัทร  มั่นคง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้รับการ
ประเมินผลงานในระดับดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๗ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
บุคลากรสายผู้สอน 
นายพินเทพพ์   สุขข์แสงสุวัณ   อาจารย์ประจ าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี  2๕๕๗  ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว   อาจารย์ประจ าแผนกการบัญชี  เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ใน
วิชาชีพครูด้วยความมุ่งม่ันเสียสละสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  2557  ระดับอาชีวศึกษา 
นายพงษ์สิริ   เปาริกสิริ   อาจารย์แผนกภาษาต่างประเทศ เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
ครูด้วยความ มุ่งมั่น เสียสละ มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ และการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 
นักศึกษา 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ได้รับคะแนนสูงสุดระดับประเทศ จ านวน 3 คน คือ 
นายณัฎฐ์ อินตา   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช  แข่งขันการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างโฮมเพจ  ด้วยคะแนน  52 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.67 
นางสาวชลธิชา    จันทร์พิลา  นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับ ปวช แข่งขันทักษะ
ทางด้านการโรงแรม  ด้วยคะแนน  53 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 88.33 
นางสาวเบญจภรณ์ ศรีสมผัน  นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับ ปวส แข่งขันทักษะ
ทางด้านการโรงแรม  ด้วยคะแนน  57 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 95 



 

 

 

   

เข้าร่วม “การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน” โครงการการศึกษาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน  ระหว่างวันที่  5-9  กุมภาพันธ์  2558  จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนักศึกษา       
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค จ านวน 6 คน คือ 
นางสาวพัชริน เศษห้า 
นางสาวอังคณา จันทรต๊ะ 
นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว 
นางสาวอารียา เขื่อนแก้ว 
นางสาวสาริณ ี ติยานิน 
นายคเณศ  คุณยศยิ่ง 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2๘ และท า
ผลงานได้เป็น อันดับที่ 2 ของภาคเหนือได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ ประกอบด้วย 
เหรียญทอง จ านวน  44 เหรียญ เหรียญเงิน จ านวน  37  และเหรียญทองแดง จ านวน 19  เหรียญ 
ประเภททักษะวิชาชีพ  รวม  เหรียญทอง 16  เหรียญ  เหรียญเงิน  7 เหรียญ เหรียญทองแดง 6  
เหรียญ 
ประเภทเทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง  ๔ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
 ประเภทเทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวส 
รางวัลเหรียญเงิน  1 เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปแกรมส าเร็จรูป  สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ,เหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ             
อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ   จ.พะเยา 
ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส 
รางวัลเหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน                   กลุ่ม
ภาคเหนือ   จ.พะเยา 
ประเภทพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน                   กลุ่ม
ภาคเหนือ   จ.พะเยา 
ประเภทพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส 



 

 

 

   

รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน                  กลุ่ม
ภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทอ่านบทความภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ และเหรียญเงิน ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ         จ.
พะเยา 
ประเภทอ่านบทความภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ปวส 
รางวัลเหรียญทอง  ๒ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทงานตะไบ  สาขาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช 
     รางวัลเหรียญทอง  ๒ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทงานจักรยานยนต์  สาขาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง  1 เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทงานเครื่องล่างรถยนต์  สาขาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทการติดตั้งไฟฟูาในอาคาร  สาขาไฟฟูาก าลัง ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทเครื่องเย็นและปรับอากาศ  สาขาไฟฟูาก าลัง ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทเครื่องเสียง สาขาอิเล็กทรอนิกส์  ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทการบัญชี  สาขาการบัญชี  ระดับชั้น ปวช 
รางวัลเหรียญเงิน ๒ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน   กลุ่มภาคเหนือ จ.พะเยา 
ประเภทกีฬา  รวม  เหรียญเงิน  1 เหรียญ  และเหรียญทองแดง  4 เหรียญ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง  รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน              กลุ่ม
ภาคเหนือ  จ.พะเยา 
การแข่งขันบาสเกตบอลชาย รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน                กลุ่ม
ภาคเหนือ  จ.พะเยา 
การแข่งขันฟุตซอลชาย รางวัลเหรียญเงิน ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ            จ.
พะเยา 
การแข่งขันฟุตซอลหญิง รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.
พะเยา 



 

 

 

   

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง  รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน             กลุ่ม
ภาคเหนือ    จ.พะเยา 
ประเภทโครงงานและสิ่งประดิษฐ์  รวม  เหรียญทอง 27  เหรียญ  เหรียญเงิน  24 เหรียญ  เหรียญ
ทองแดง 9  เหรียญ 
โครงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รางวัลเหรียญทอง ๖ เหรียญ,เหรียญเงิน ๖ เหรียญ            
และเหรียญทองแดง ๗ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
โครงงานด้านการประกอบอาชีพ  รางวัลเหรียญทอง ๕ เหรียญ,เหรียญเงิน ๖ เหรียญ             และ
เหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
โครงงานด้านการผลิตภัณฑ์และอาหาร รางวัลเหรียญทอง  ๕ เหรียญ และเหรียญเงิน ๕ 
เหรียญ อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
โครงงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาหาร รางวัลเหรียญทอง  ๓ เหรียญ และเหรียญเงิน ๖เหรียญ 
อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
โครงงานด้านการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป รางวัลเหรียญทอง ๔ เหรียญ 
อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
โครงงานด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ รางวัลเหรียญทอง ๔ เหรียญ,เหรียญเงิน  ๑ เหรียญและ
เหรียญทองแดง  ๑ เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
ประเภทการประกวด  รวม  เหรียญทอง 2 เหรียญ  เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง              
1  เหรียญ 
ประเภทร้องเพลงไทยสากล  รางวัลเหรียญทอง ๒ เหรียญ 
อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
ประเภทร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลเหรียญเงิน  ๒ เหรียญ 
อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 
ประเภทมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง             ๑ 
เหรียญ  อาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคเหนือ  จ.พะเยา 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เปูาหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ซึ่งจากการระดมความคิดของคณะครู นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประเด็นส าคัญในการพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

1.9.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2. ลดการออกกลางคันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

1.9.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะได้รับการพัฒนาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

1.9.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจและคุณภาพการบริหารจัดการผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีมาก 

1.9.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ 

1.9.5 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 

1.น านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษาและชุมชนไม่ต่ า



 

 

 

   

กว่าร้อยละ 100 

2.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัล
ระดับภาคและระดับชาติ 

3.ผลงานวิจัยของครูได้รับรางวัลระดับภาคและ
ระดับชาติ 

1.9.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกผ่านการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ ร้อยละ 80 

1.9.7 การประกันคุณภาพการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้มาตรฐานครบ
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมากโดยไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่
ในเกณฑ์ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   1.1 ปรัชญา (Philosophy) 
   “บูรณการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
   วิทยาลัยฯ มุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
จากชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 



 

 

 

   

 
   1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ               เป็น
อาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นโดยเน้น Sector-based  and  place-
based  strategies  ภายในป ี60 

   1.3 พันธกิจ (Mission) 
      พันธกิจของเราคือ การมีชื่อเสียงในด้าน  พลังพลวัต  ความคิดก้าวหน้า  จริยธรรม เพ่ือ
ผลิตก าลังแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีความปรารถนาที่จะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีพลัง
พลวัตมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนามาตรฐานการสอนที่สูงขึ้น  สนับสนุน  และการบริหาร  
อย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
 ● เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีพลังแข็งแกร่งทันกระแสที่สะท้อนแนวการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน 
 ● เป็นสถาบันที่จัดให้มีการฝึกงาน  มีภาคปฎิบัติ  ให้กับนักศึกษาท้ังใน และ ต่างประเทศ 
 ● สร้างความสัมพันธ์กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วโลกโดยเน้นที่นักศึกษา และ การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ 
 ● ทุ่มเทสนับสนุนวิชาการให้นักศึกษามีคุณภาพทัดเทียมสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ยุโรป และ อเมริกาเหนือในการแสวงหาความรู้จากการศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม 
 ● จัดการด้านระเบียบวิธีการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการประชุม  สัมมนา  โครงการ
การศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่างๆ 
 
    1.4 เอกลักษณ์  
   เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และศิลปะการใช้ชีวิต 
  
  1.5 อัตลักษณ์  (Identity) 
     “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 
   อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน 
กระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  
    คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล  
           เมื่อคิดเป็น ผู้เรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  



 

 

 

   

 เน้นปฏิบัติ  : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ   
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน
วิชาชีพ     อย่างดีเยี่ยม  
 จัดการได้ :  มุ่งม่ันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่าง ๆ  
      ได้ ทั้งด้านปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างาน   
      ตลอดจนรู้จัก การให้ความส าคัญกับปัญหาหลัก-ปัญหารอง ก่อน-หลังได้อย่าง
เหมาะสม  
 
2. วิสยัทัศน์แผนกและส่วนงาน 
   ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์ของแผนกและของส่วนงานขึ้น 
โดยได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 และ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนกและส่วนงานของตนเองจากครูและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา 2560 โดยมีวิสัยทศัน์แผนกและ
ส่วนงานดังนี้ 

  

 แผนกบัญชี 

 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในสาขาการบัญชี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
 สากล โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างมีความสุข และเป็นที่ต้องการของ
 ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ.2560 

 พันธกิจ: 

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย 
จัดการด้านระเบียบวิชาการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 
ยกระดับความรู้ ความสามารถของงอาจารย์ในแผนกร่วมกับองค์กรภายนอก 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงความสามารถเชิงวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 

 



 

 

 

   

 

 แผนกการตลาด 

 วิสัยทัศน์ 

 สาขาวิชาการตลาดเป็นสาขาที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการตลาด  ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ตลาดแรงงาน พัฒนางานบริการวิชาการ และผลงานทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณใน วิชาชีพให้ คิดเป็น 
เน้นปฏิบัติ  จัดการได้ ด ารงอยู่ในสังคมด้วยความสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ พอเพียง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคมภายในปี พ.ศ.2560 

 พันธกิจ      

ด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่วิทยาลัยก าหนด ผลิตนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด  ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างงานวิจัย โครงงาน นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม  ให้บริการทางวิชาการด้านการตลาดเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมและท้องถิ่น 
ติดตามดูแล และให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลิกลักษณะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอัน
ที่พึงประสงค์รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 แผนกคอมพิวเตอร์ 

 วิสัยทัศน์ 

 มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของ
สถานประกอบการชั้นน าระดับภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. 2560 

 พันธกิจ 

ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของสถานประกอบการชั้นน า 

มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม  



 

 

 

   

 

 

 

 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 วิสัยทัศน์ 

 คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตนักศึกษาที่มี
 คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสู้งานบริการ และได้รับการยอมรับ จาก
 ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจบริการระดับโลก (World Class Hospitality Standard) ว่าเป็นนักศึกษาท่ีมี
 คุณภาพและมาตรฐานสูง ภายในปี พ.ศ. 2560 

 

 แผนกภาษาต่างประเทศ 

 วิสัยทัศน์ 

 แผนกภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาแก่ผู้เรียน เพ่ือการสื่อสารใน
 ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากลได้ภายในปี พ.ศ. 2560 

 พันธกิจ 

นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

มีทักษะตามมาตรฐานของกรอบ CEFR – Common European Framework Reference 

นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาจีนและญี่ปุุนเบื้องต้นได้ 

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันที่เข้าร่วม
โครงการกับวิทยาลัย  

 แผนกสามัญ 

 วิสัยทัศน์ 



 

 

 

   

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความฉลาดทางความคิด สามารถคิดอย่างมี
 วิจารณญาณ เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการด าเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับรูปแบบของสังคม มีจิต
 สาธารณะ ส านึกรักษ์ในความเป็นไทยภายในปี พ.ศ. 2560 

 พันธกิจ   
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอ ที่หลากหลายรูปแบบ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
สร้างคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อสังคม 
สร้างคนที่มีจิตสาธารณะ ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
 
 แผนกช่างยนต์ 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งผลิตก าลังแรงงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน AEC  ภายใต้
มาตรฐาน  “Safety Tidy Quality” ภายในปี พ.ศ. 2560 
 พันธกิจ   
พัฒนางานช่างยนต์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ิมโอกาสให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
บูรณาการทางการเรียนรู้  มุ่งบริการสู่ชุมชน  
 
 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดน าวิชาชีพช่วยเหลือชุมชน ได้รับรางวัล
 เทคโนโลยีนวัตกรรมระดับประเทศและมีมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2560 
 พันธกิจ 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเน้นให้ผู้เรียนน าวชิาชีพไปใช้ช่วยเหลือ
บริการชุมชน 
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาด าเนินการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา 
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
 
แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
 วิสัยทัศน์ 



 

 

 

   

มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีการทักษะวิชาชีพทางไฟฟูาได้มาตรฐานตามหลักสากล และได้รับรางวัล
นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานระดับประเทศ ภายในปี 2560 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติที่มีมาตรฐานตามหลักสากล 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างโครงงาน นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานและส่งแข่งขันในระดับประเทศ 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งม่ันเป็นผู้น าด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดีมี่สุด ติด 1 ใน 5 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่ว ประเทศ เป็น
ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยให้กับผู้รับบริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ในรูปแบบการสื่อสาร
ที่ทันสมัย และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ เป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษา และมีเปูาหมายให้มีจ านวนนักศึกษาจ านวน 2,000 คน ภายในปี  พ.ศ. 2560 
 พันธกิจ 

พัฒนาบุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความสามารถ เทคนิคต่างๆที่เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายในทุกระดับ 
ท าโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือขยายกลุ่มเปูาหมายในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ท าโครงการความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน
อย่างทั่วถึง 
 

 ส่วนงานกิจการนักศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งเป็นให้ผู้เรียนเป็น Best Practice ในเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายมีจิตส านึกร่วมต่อ
 ส่วนรวมเป็นผู้น ากิจกรรมและกีฬารวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับประเทศและ
 มุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านกิจการนักศึกษาในระดับสากลภายในปี พ.ศ. 2560 

 



 

 

 

   

 พันธกิจ 

ก าหนดนโยบายการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา 
ส่งเสริม ชื่นชม ให้รางวัลกับนักศึกษาท่ีมีการแต่งกายได้ถูกต้องเพ่ือเป็นก าลังใจ และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้อ่ืน 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีภาวะการเป็นผู้น าและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับประเทศ 
เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยดึงการมีส่วนร่วมในระดับประเทศ 
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านงานกิจการนักศึกษาให้
เทียบเท่าระดับสากล 

 ส่วนงานประกันคุณภาพ 
 วิสัยทัศน์ 

 ฝุายประกันคุณภาพมุ่งม่ัน ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
"วัฒนธรรมคุณภาพ" เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างแท้จริงถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการท างานพัฒนาคุณภาพศิษย์อย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพ     
ในระดับดีมาก ภายในปี พ.ศ. 2560 

 พันธกิจ 

พัฒนาการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนดไว้ 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 



 

 

 

   

 ส่วนงานวิชาการ 

 วิสัยทัศน์ 

  เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โดดเด่น
 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ท าความร่วมมือ
 แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีมาตรฐาน และคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล 
 และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้สายอาชีวศึกษาสู่ชุมชนและท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2560 

พันธกิจ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีคุณภาพท่ีโดดเด่น 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมระดับสากล 

พัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศให้ทัดเทียมกรอบมาตรฐาน CEFR 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาส าหรับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 

ทุ่มเท สนับสนุนวิชาการในการแสวงหาความรู้ จากการศึกษาในระดับสูง และการฝึกอบรม 

ท าความร่วมมือพัฒนางานวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในยุโรป และอเมริกาเหนือ  

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  

แผนปฎิบัติการประจ าปี 2557   ของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาการ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานบุคลากร 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานเครือข่ายชุมชน 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา



 

 

    

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
บ พ.

ค. 
มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

1. พัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนให้เป็น
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะสามารถ
ผลิตผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามความ
ต้องการของภาคการ
ผลิต 

1.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  

      (Super model Super quality) 

      AA-P1-Pro01 

        1.1.1   การพัฒนาฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ  ระดับ ปวส.   

       1.1.2   การจัดการเรยีนรู้ใน
ลักษณะApprenticeship Program                   

       1.1.3   การจัดค่ายเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเรียนร่วมสถาน
ประกอบการ   SMSQ Camp 

           1)  เอกสารการพัฒนาฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับ 
ปวส.ทุกสาขาวิชา 

2)  เอกสารสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
Apprenticeship Program 

3)  ร้อยละ 100 ของสาขางานมีเอกสารหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ 

4)  ร้อยละ 100 ของ นศ.ระดับปวส.1เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยเตรียมความพร้อมก่อนออกเรียนร่วม
สถานประกอบการ SMSQ Camp  

5)  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อม ≥  4.61 

200,000 

 

ปรีดา          
ธงไหล 

 



 

 

    

 1.2  โครงการพัฒนารายการสมรรถนะ 
ประจ าชั้นปี  

       AA-P1-Pro02 

           1) ร้อยละ 100 ของสาขาวิชามีการส ารวจต้องการ
ของสถานประกอบ การ  และสมรรถนะประจ าชั้นปี
ของ 

10,000 

 

ปรีดา          
ธงไหล 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

       1.2.1   การส ารวจสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน จากสถานประกอบ การ 

        1.2.2  การทบทวนรายการ
สมรรถนะประจ าชั้นปี 

 

              นักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ-ความ
ต้องการของสถานประกอบการ  และมาตรฐาน
หลักสตูร 

2) ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่น ารายการสมรรถนะ
ประจ าช้ันปี ที่จัดท าไว้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรยีน3)  ร้อยละ 100 ของ
สาขาวิชาที่จัดท าแผนยุทธศาสตรว์ิชาการคณะ
สอดคล้องกับรายการสมรรถนะสาขาวิชา 

4)  ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่ครูผูส้อนมีความ
เข้าใจท่ีชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรยีนและสามารถน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม  

5)  เอกสารรายการสมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปีประจ า
สาขาวิชา ของทุกสาขาวิชาจ านวน 1 ชุด 

  



 

 

    

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
บ พ.
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ค. 
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พ. 
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 1.3 โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาสมรรถนะ 

     AA-P1-Pro03 

  1.3.1   การอบรมการจัดท าชุดการ  
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

 

 

           1)  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาชุดการเรยีนรู้ที่
เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีนในระดับด ี

2)  ร้อยละ 90 ของชุดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้นระบุ
สมรรถนะปลายทางไว้อย่างชัดเจน 

3)  ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้นมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มุ่งสูก่ารพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน 

7,000 

 

ปรีดา          
ธงไหล 

 



 

 

    

 4)  ร้อยละ90  ของชุดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้นมีการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

5)  ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น มีการ
จัดการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

6)  ร้อยละ 90 ของชุดการเรียนรูม้ีการน าเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาการสอน 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
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 1.4 โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

     AA-P1-Pro04 

     1.4.1 การสอบสมรรถนะประจ า
ภาค  เรียน 

           1) นศ.เข้ารับการสอบสมรรถนะวชิาชีพจ านวน  2 
ครั้ง 

2) ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่ไดด้ าเนินการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 

3)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าสอบทมีผลการ

 ปรีดา       
ธงไหล 



 

 

    

 

 

ทดสอบผ่าน การประเมินในรอบแรกของแต่ละสาขา 

 1.5  โครงการฝึกอาชีพ         
(ประสบการณ์จริง) 

     AA-P1-Pro05 

     1.5.1   การเก็บชม.จากการฝึก
ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพ ทุก
ระดับชั้น 

 

 

           1)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

2) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษา ≥4.61 

3) ร้อยละ 80 ของ นศ.ในแต่ละสาขาวิชาในระดับ 
ปวช. ท่ีมีชั่วโมงการฝึกประสบการจริง>20 ชม. 

4) ร้อยละ 80 ของ นศ.ในแต่ละสาขาวิชาในระดับ 
ปวส. ท่ีมีชั่วโมงการฝึกประสบการจริง>20 ชม. 

 

 

 

 

 

10,000 

 

ปรีดา       
ธงไหล 



 

 

    

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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1.6  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

      AA-P1-Pro06 

     1.6.1 การสอบ V-NET 

     1.6.2 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

    1.6.3 มาตรฐานสื่อสาร 

     1.6.4 มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

     1.6.5 มาตรฐานด้านศิลปการใช้ชีวิต 

        

 

  

1) ร้อยละ80ของนักศึกช้ันปีสุดท้ายท่ีส าเร็จ
การศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง
แรก 

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการ

ประเมินสอบ V-Net 

 

10,000 
ปรีดา           
ธงไหล 



 

 

    

2. ส่งเสริมและ
พัฒนา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยจัดการ
เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

2.1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

     AA-P2-Pro07 

     2.1.1 ก าหนดนโยบายการจดั
กิจกรรมทัศนศึกษา นศ.สาขาอ่ืนๆ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอย่างน้อยห้องละ 
1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรยีน 

 

 

 

 

 

           1)  ร้อยละ90 ของนักศึกษาท่ีได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 1 ครั้ง 

2)  ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี 

3)  ร้อยละ80 ของนศ.ท่ีเห็นว่าสถานท่ีทัศนศึกษามี
ความเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 

4) ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา > 4 ชมต่อ ครั้งความพึงพอใจต่อการร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 

 ษรัญชนก  
ธรรมชัย 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
บ พ.

ค. 
มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

 2.2   โครงการส่งเสรมิการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project 
Approach 

       AA-P2-Pro08 

           1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ดร้ับการพัฒนาทักษะ
การคิดวางแผน และการคิดเป็นล าดับขั้นตอน อันเป็น
การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ

 ปภาวรินทร์
นักธรรมมา 

 



 

 

    

       2.2.1 การจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาโครงงาน 

       2.2.2 การจัดการเรียนรู้ผ่าน
การท าโครงงานในทุกระดับชั้นอย่าง
น้อยระดับชั้น 1 รายวิชา 

 

การคิดแก้ปญัหา และการคดิแบบเหตุผลอันเป็นการ
ประยุกตห์ลักการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ดร้ับการพัฒนาทักษะ
การน าเสนออันเป็นการประยุกต์การสื่อสารในงาน
อาชีพ 

4)  ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศกึษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ดร้ับการพัฒนาทักษะ
การจัดการ 

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 



 

 

    

             

6)  ระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Project Approach ≥4.61 

7) ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีการจัดการเรยีนรู้ใน
รูปแบบ Project Approach 

8) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรม
≥4.61 

  

 

2.3 โครงการ Learning By Practice 

     AA-P2-Pro09 

    2.3.1 จดักิจกรรมเรียนรูผ้่านการ
ปฏิบัติในรายวิชาสมรรถนะโดยมีการ
ก าหนดให้ทุกระดับชั้นทุกห้องจะตอ้ง
สอน นศ.ให้เรียนรู้ผ่านการปฏบิัตแิละจัด
สอบสมรรถนะตอนท้ายภาคเรยีน 

   
 

     
 

 1)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ 
การคิดวางแผน และการคิดเป็นล าดับขั้นตอน อันเป็น
การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ 
การคิดแก้ปญัหา และการคดิแบบเหตุผลอันเป็นการ
ประยุกตห์ลักการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ
การน าเสนออันเป็น 

 

 

 

  

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอ



 

 

    

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

บ 

             

การประยุกต์การสื่อสารในงานอาชีพ 

4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ดร้ับการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศกึษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานโดยดูผลการการสอบสมรรถนะในครั้ง
แรก 

6)  ความพึงพอใจของผู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติงาน≥4.61 

  

 2.4 โครงการสมัมนาวิชาชีพ          
"สู่เส้นทาง อาชีพ" 

     AA-P2-Pro11 

    2.4.1 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อ 

   2.4.2 จัดกิจกรรมแนวแนวการ
ประกอบอาชีพ 

           1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ
การพัฒนาด้านทัศนคติและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
การประกอบอาชีพ 

2)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายาท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ 

3)  ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
≥4.61 

 

5,000 

 

ปรีดา        
ธงไหล 

เตือนใจ 

อารีโรจน      
นุกุล 

 



 

 

    

  

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
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ค. 
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ค. 
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พ. 
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 2.5 โครงการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ฝึกงาน 

     AA-P2-Pro12 

     2.5.1 การฝึกงาน 

             - ฝึกงานภายในวิทยาลยั 

             - ฝึกงานภายนอกวิทยาลัย 

 

           1) ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกอ่นออกฝึกงาน 

2) ร้อยละ 80 ของ นศ.ที่ออกฝึกงานผ่านการ
ประเมินทักษะหลัก (Core Skill)โดยสถาน
ประกอบการ 

3) ร้อยละ 80 ของ นศ.ท่ีออกฝึกงานผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ (Occupational Skill) 

4) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมต่อคณุภาพ/คุณลักษณะนักศกึษา≥4.61 

5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้

50,000 

 

ปรีดา         
ธงไหล 

 



 

 

    

ผ่านการฝึกประสบการณ ์≥4.6 

 2.6 โครงการ Happy Homework    
AA-P2-Pro13 

 2.6.1 จัดนโยบายครูผูส้อนทุกรายวิชา 
ต้องให้การบ้านอย่างสม่ าเสมอ 

 2.6.2 การก าหนดตารางการส่ง 
การบ้านในตารางเรียนของนักศึกษา 

           1) ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ด าเนินการตามนโยบาย 
Happy Homework 

2)  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนผ่านการให้การบา้นอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

5,000 

 

ปรีดา         
ธงไหล 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
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ค. 
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ค. 
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พ. 
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 2.6.3 การก าหนดตารางการสั่งการบ้าน
ลงในตารางสอนของครผูู้สอน 

2.6.4 การก าหนดนโยบายสั่งการบ้านให้
เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา 

            3) ระดับความสนใจ และเอาใจใส่ ใน  การท า
การบ้านของผู้เรยีน ≥4.61 

 4) ระดับคณุภาพการท าการบ้านของผู้เรียน ≥4.61 

  



 

 

    

 2.7 โครงการ Payaptechno Service 

     AA-P2-Pro14 

     2.7.1 กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
บริการชุมชน 

     2.7.2 การจัดกิจกรรมบริการชุมชน
ผ่านรายวิชาโครงงานของ นศ.ระดบัปวช.
3 และปวส.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรการ
ท่องเที่ยวและการบญัช ี

 

 

 

 

           1)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาเข้าร่วม
โครงการ 

2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
จ านวนช่ัวโมง มากกว่า 16ช่ัวโมง 

3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของ นศ.≥4.61 

4) ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่น> 2โครงการ 

5) ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กร>2แห่ง 

40,000 

 

วีระชัย      
ใจค าปัน 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
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 2.8 โครงการ Competency Day    
(วัน วิชาการ) 

     AA-P2-Pro15 

           1) ร้อยละ80ของนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความสนใจ และความมสีว่นร่วมของ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ≥4.61 

50,000 

 

ปรีดา     
ธงไหล 

 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีอัต
ลักษณ์สอดคลอ้งกับ
สาขา วิชาท่ีเรียน 

3.1 โครงการ "บุคลิกงามตา ภาษาดี มี
ความรอบรู้  สู้งานบริการ" 

     AA-P3-Pro16(01) 

 

 

           1) ร้อยละ80ของนักศึกษาแต่ละสาขาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

2) ร้อยละ80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้
พัฒนาให้มีทัศนคติที่เหมาะสม เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ 

 บุญธรรม 

อุดจอม 

 

 3.2  โครงการ "ID: Safety Tidy  
Quality"  

       AA-P3-Pro16(02) 

 

 

 

 

 

           3) ร้อยละ80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้
พัฒนาให้มีคุณลักษณะทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับ
สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 วุฒิพงษ ์ 
ยอดใสย ์

 



 

 

    

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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 3.3   โครงการ "เชี่ยวชาญการบัญชี มี 
มาตรฐาน  บริการสังคม" 

       AA-P3-Pro16(03) 

           4) ระดับความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา     อัตลักษณ≥์4.61 

 

 ษรัญชนก  
ธรรมชยั 

 

 3.4   โครงการ "น าเสนอดี มีความ
มั่นใจ ใฝ่งานบริการ" 

       AA-P3-Pro16(04) 

             ชญาภา  
ลือรรณ ์

 3.5   โครงการ "ตรรกะดี ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีมิติทางสังคม" 

       AA-P3-Pro16(05) 

             สุรศักดิ์  
กาบเงิน 

 3.6   โครงการ "ทักษะดี มีความ              อุบลวรรณ  



 

 

    

สะอาด มาตรฐานสูง" 

       AA-P3-Pro16(06) 

ปัญญาด ี

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะแกน
หรือทักษะหลักของ
นักศึกษา (Key Skill 

or Core Skill)  

 

 

4.1 โครงการ รักการอ่าน 

     AA-P4-Pro18) 

 

 

           1)  จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 1 ครั้ง 

2)  ระดับความสนใจต่อการร่วมกจิกรรม≥4.61 

3) ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีนศ.เข้าร่วมกิจกรรม 

 อุบลวรรณ  
ปัญญาด ี

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
บ พ. 

ค. 
มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

C1 ด้านการประยุกต์ใช้  
ตัวเลข  

C2 ด้านการใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร 

 C3 ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

C4 ด้านการท างาน

4.2 โครงการ นักเขียนรุ่นเยาว์ 

     AA-P4-Pro19) 

4.2.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน
ผ่านวันส าคญัต่างๆ เช่น วันแม่วันพ่อ, วัน
ครู หรือวันส าคัญตา่งๆตามแต่แผนก
ภาษาไทยเห็นสมควร 

  

 

        

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน 1 ครั้ง 

2) ระดับความสนใจต่อการร่วมกจิกรรม≥4.61 

3) ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีนศ.เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

อุบลวรรณ  
ปัญญาด ี

 



 

 

    

ร่วมกับผู้อื่น 

วิทยาศาสตร์  

C5 การประยกุต์ใช้
หลักการทาง 

 

 4.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ                        
AA-P4-Pro24 

     4.3.1  จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนา
ผู้เรยีนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ 

 

 

 

           1)  นศ.ท่ีได้รับการอบรมพัฒนาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ≥20 ชม.ต่อปี 

2)  ความพึงพอใจของ นศ.ต่อการร่วมโครงการ 
≥4.61 

 สุรศักดิ์     
กาบเงิน 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ
ย 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

5. ส่งเสริมและ
พัฒนา 

5.1  โครงการ Happy Vocabulary 

     AA-P5-Pro25) 
    

 
      

1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมกจิกรรม 

2)  ระดับความเหมาะสมของค าศพัท์ที่จัดให้นักศึกษา

 พงษ์ศิริ  
เปาริกสริ ิ



 

 

    

ความสามารถในการ
ใช้ภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

     5.1.1  การสอบ Quiz ทุกเช้า      
7.55- 08.05 

ได้เรียนรูเ้ป็นไปตามเปูาหมายภาษาอังกฤษของแต่ละ
สาขา≥4.61 

3)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีไดพ้ัฒนาทัศนคติต่อ
การเรยีนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ 

4)  ร้อยละ 80 ของ นศ.ในช้ันปีสุดท้ายผ่านการสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

 5.2  โครงการ Five Stars Language 

      5.2.1 การสอน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 

 

           1)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

2)  เกณฑ์การวัดผลที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชา 1 ชุด 

3)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาตา่งประเทศ 

 พงษ์ศิริ  
เปาริกสริ ิ

6. ส่งเสริม และ 
พัฒนา ทักษะการคิด
ให้กับผู้เรียน 

6.1  โครงการพัฒนาทักษะการคิด
ให้กับ ผู้เรียน  

       AA-P6-Pro27) 

      6.1.1 การจัดการเรียนรู้รายวิชา  

           1) เอกสารหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ้น1 ชุด 

2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีได้เรียนหลักสูตร
รายวิชาพัฒนาทักษะการคดิ 

3) ร้อยละ 80 ของนศ.ระดับปวช.และ ปวส.ม ี

ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะการคดิของผู้เรียน             
ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 

 ปรีดา        
ธงไหล 



 

 

    

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ
บ พ. 

ค. 
มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ
ย 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

   Th 1 คิด
สร้างสรรค ์

Th 2 คิดเชิงบวก 

Th3  คิดเป็นเหตเุป็น  
ผล                       

Th 4 คิดแก้ปญัหา  

Th 5 คิดบรูณาการ 

 

6.2 โครงการพอเพียง 

       6.2.1  กิจกรรมรักการออม 

 

           1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าท้ังหมดร่วมกิจกรรม 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 ษรัญชนก  
ธรรมชัย 

 

6.2.2  กิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
(กรุงไทยยุววาณิชย์) 

 

 

 

           1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี,
การตลาดและอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเข้าร่วมกิจกรรม 

2)  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

3)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 ปภาวรินทร ์

นักธรรมมา 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ.
ย. 

ก. 
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.  
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.  
ค. 

7. ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
จัดการให้กับผู้เรียน 

7.1  โครงการ Little Manager         

      AA-P6-Pro28)/54 

  7.1.1  การก าหนดผู้ช่วยครูในการ
บริหารจดัการงานพ้ืนฐาน        7 ด้าน  

            - Manager  Homework 

             - Manager  Activity  

            - Manager  เพื่อนช่วยเพื่อน 

           1)  ร้อยละของนศ.ท่ีร่วมโครงการ Little Manager 

2)  ความพึงพอใจของนศ.ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
Manager ≥4.61 

3)  ความพึงพอใจของครูผู้สอนตอ่บทบาทหน้าที่ 
Manager ≥4.614)   

4) ระดับการพัฒนาการด้านภาวะการเป็นผู้น าและ 

การจัดการ ≥4.61 

 เมษา สูงค า 

 



 

 

    

- Manager ติดตาม              
พัฒนาการ 

             - Manager  Quiz 

             - Manager  1115 

             - Manager  Class    

               Management 

 

 

5)  ระดับความสนใจ และความสขุของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ≥4.61 

              

              

 

 

              

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.  
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.  
ค. 

8. ส่งเสริม และ 8.1 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ            1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีใช้บริการศูนย์วิทย  อริญชญา 



 

 

    

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภาย ในและ
ภายนอกให้สามารถ
สนับสนุนการสร้าง
กระบวน การเรียนรู้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอและ
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

     AA-P6-Pro29)/54 

     8.1.1 การจัดบริการระบบ
Internet ให้กับ นศ. 

    8.1.2 การบริการยืมหนังสือ 

    8.1.3 การบริการการใช้ศูนย์วทิย-
บริการแก่ชุมชน 

บริการ(ต่อปีการศึกษา) 

2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ใช้บริการศูนย์วิทย
บริการ(ต่อปีการศึกษา) 

3) เปิดบริการให้บุคคลภายนอกที่ใช้บริการศูนย์วิทย
บริการ 4 ครั้ง 

4) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
≥4.61 

5) มีการเพิม่หนังสือในศูนย์วิทยบริการร้อยละ 5 

 

 

วงศ์ใหญ่ 

 

 8.2  โครงการ "คุณครูชมุชน" 

      AA-P6-Pro30)/54 

      8.2.1  การจัดนโยบายให้นศ.ทุก
สาขาวิชาทุกช้ันปีได้เรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
,ปราชญ์ชาวบ้าน,ผู้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 1 คน 1 ครั้ง 

           1)  จ านวนช่ัวโมงท่ีสาขาวิชาจัดวิทยากรจากภายนอก
มาบรรยาย/ ให้ความรู้กับนักศึกษา ≥2 ชม.   

2)  ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาทีจ่ัดเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย/ ให้ความรู้กบันักศึกษา(2 ชม/
คน/ครั้ง/ภาคเรียน) 

3)  ระดับความสนใจและการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนใน
การเรยีนรู้กับวิทยากรภายนอก≥4.61 

4)  ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาจัดกิจกรรมครบ 

 พินเทพพ ์

สุขข์แสง    
สุวัณ 



 

 

    

5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.  
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.  
ค. 

 8.2.2  ก าหนดการเรียนรู้กับวิทยากร
ภายนอกเป็นการฝึกประสบการวชิาชีพ
จริง 

           เรียนรู ้   

9. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลให้มี
ความหลาก หลาย
สอดคล้องกับการเอา
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้ความส าคัญกับ
พัฒนาการ และช่วย
ยกระดับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

 

 

9.1   โครงการพัฒนาระบบวัดและ 
ประเมินผล                                       
AA-P6-Pro32)/54 

        9.1.1  การสอบกลางภาคเรียน 

        9.1.2  การสอบปลายภาคเรียน 

 

           1)  ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์
การวัดผลให้นักศึกษาทราบก่อนการจัดการเรยีนการ
สอน 

2)  ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนวัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

 

 ปรีดา                
ธงไหล 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ. 
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.  
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.  
ค. 

   ศูนย์กลางให้
ความส าคัญกับ
พัฒนาการ และช่วย
ยกระดับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

            3)  ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 

4)  ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมใน
การวัดประเมินผล 

  

 9.2  โครงการแก้ไขผลการเรียน 

      AA-P6-Pro33)/54 

           1)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ลงทะเบยีนแก้ไขผลการเรยีน 

 ปรีดา           
ธงไหล 



 

 

    

      9.2.1  ก าหนดนโยบายช่วยเหลือ 
นศ.โดยการวางแผนแกไ้ขผลการเรียน
(การวางแผนแก ้F) 

      9.2.2 จัดระบบแก้ผลการเรยีน 
นศ.เป็น 2 ระบบ 

            - การแก้ผลการเรียนแบบ 
Self Study 

 

 

2)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์แก้ไขผลการเรยีนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

3)  มีการช่วยเหลือการแกไ้ขผลการเรยีนแบบ Self   
Study 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

  ธ. 

  ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.   
ค. 

 
- การแก้ผลการเรยีนแบบ Sit in 
(เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร,์ ภาษา
อังกฤษ,บัญชีและพมิพ์ดีด) 

           
4)  มีการช่วยเหลือการแกไ้ขผลการเรยีนแบบ Sit in   
2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  



 

 

    

10. ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการพฒันา
นวตักรรม และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนการบริ การ
วิชาการสู่ชุมชน 

10.1 โครงการบริการวชิาการวชิาชีพ
สู่ชุมชน 

       AA-P6-Pro34)/54 

       10.1.1 โครงการวัดแววความ
ถนัดทางด้านวิชาชีพ 

10.1.2 โครงการรณรงคล์ดการเผาเรา
ช่วยโลก 5 10.1.3   โครงการ
ศูนย์บริการวิชาชีพ 

10.1.4   โครงการการเรยีนรูผ้่าน
รายวิชาโครงการ 

10.1.5   กิจกรรม AC บริการสังคม 

10.1.6   กิจกรรม TI Service 

 

 

           1)  จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน 8 ครั้ง 

2)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการ 

3)  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เขา้ร่วมกิจกรรมที่ได้
พัฒนาคุณลักษณะผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนด4)    ใช้
งบประมาณร้อยละ 0.2 ของงบประมาณที่ท่ี
จัดบริการวิชาการโดยไม่รวมงบลงทุน 

5)  ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อสถานศึกษาอ่ืน > 2 แห่ง 

6)  ระดับความมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมบริการชุมชน≥4.61 

7)  ความพึงพอใจของ นศ.ในการ 

 อนุศักดิ์     
ชาญเช่ียว 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.    
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.  
ค. 



 

 

    

             บริการวิชาการวิชาชีพ ≥4.61 

8)  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ≥4.61 

9)  ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคณุยกย่องด้านการบริการ
วิชาการวิชาชีพ 

  

11. ส่งเสรมิ และ 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาวิชาชีพ
ให้กับครูผู้สอน 

11.1 โครงการ "พัฒนาภูมิรู้..ครู
วิชาชีพ" 

       AA-P6-Pro35)/54 

      11.1.1  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การให้ครูแตล่ะสาขา วิชา 

           1)  ร้อยละครูของผูส้อนเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ
วิชาการวิชาชีพเฉพาะสาขา >8 ช่ัวโมง 

2)  ร้อยละของสาขาวิชาจัดอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ปีการศึกษา 

3)ระดับความพึงพอใจตอ่การจัดอบรม≥4.61 

 ปรีดา         
ธงไหล 

 

 

 

 

 

11.2  โครงการ "เรียนรู้...สู่ครมูอื
อาชีพ" (อยู่ในย. PA) 

       AA-P6-Pro36)/54 

        11.2.1 การเข้าร่วมกจิกรรม
พัฒนาวิชาชีพครูโดยต้นสังกัด 

 

           1)  ร้อยละ 100 ของครูของผู้สอนเข้าร่วมการพัฒนา
ทักษะวิชาการวิชาชีพเฉพาะสาขา >10 ช่ัวโมง 

2)  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู จากภายนอก
จ านวน 1 ครั้ง 

 

 

 

 สถาพร 

อ านา 



 

 

    

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.    
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

 
มี.  
ค. 

 
    11.2.2 การจัดอบรมภายในเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ในด้านต่างๆ 

           

3)  จัดอบรมภายในเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจ านวน 2 
ครั้ง 

 

  

      11.2.3  การจัดอบรมภายในเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดในการท างานตาม
วัฒนาธรรมขององค์กร  **ย.วิชาการ 
และ ย.งานบุคคลด าเนินการร่วมกนั 

 

 

 

           4)  จัดอบรมภายในเพื่อสงเสรมิการคิดเชิงบวกในการ
ท างานในองค์กร จ านวน 2 ครั้ง 

5)  ร้อยละ 5 ของครูผู้สอนตั้งแต ่9 เดือนขึ้นไปเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพครูจากภายนอก 

6)  ร้อยละ5 ของครูที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคล
กรกับสถาน ศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานองค์กรภายนอก 

7)  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม ≥4.61 

  

รวมท้ังสิ้น 387,000  

....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... 



 

 

    

(นางพัชสุดา  กัลยาณวุฒิ) 

หัวหน้าฝุายวิชาการ 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ                       

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)               

ผู้อ านวยการ 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)                      

กรรมการสถานศึกษา                                 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป     นันทเนติ) 

กรรมการสถานศึกษา                                 

 



 

 

    

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 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. สร้างความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง แนวทางการดูแล
นักศึกษาและเทคนิคใน
การให้ค า ปรึกษา 
ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี
อาจารย์ที่ปรกึษา 

 

1.1  โครงการ "Profesional Adviser" 
(ร่วม ย.HR) 

       SA-P2-Pro02/56 

      1.1.1  ฝึกอบรมด้านทัศนคติ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

      1.1.2  ฝกึอบรมด้านเทคนคิ ทักษะ 
การปฏิบัติงานท่ีปรึกษา 

      1.1.3  อบรมรมเรื่อง จิตวิทยาความ
เป็นครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยว ชาญ 

 

 

.. 

           1)  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาท่ีสอดคล้อง
กับสภาพของนักศึกษา 

2)  จัดอบรมงานอาจารย์ที่ปรึกษา
จ านวน 2 ครั้ง 

3)  จัดสดัส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาตอ่
นักศึกษา1:25  

4)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.61 

 

25,000 

 

 

เตือนใจ 

อารีโรจนนุกูล 

 

2. พัฒนาระบบติดตาม 2.1  โครงการคัดกรองความเสี่ยง             1)  จัดให้ อ.ที่ปรึกษาคัดกรอง นศ. 8  เมษา  สุงค า 



 

 

    

คัดกรองความเสี่ยงให้
ครูที่ปรกึษาสามารถท า
ความรู้จักทราบข้อมูล
นักศึกษา 

        SA-P3-Pro03/56 

      2.1.1  การจดัให้ อ.ที่ปรึกษาคัด
กรองความพร้อมของผู้เรียนเพื่อประโยชน์
ในการดูแลนศ. 

ครั้งต่อภาคเรียน  

2)  นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยงใน
แต่ละด้านลดลงคิดเป็นร้อยละ 70เมื่อ
เทียบกับครั้งแรกของการคดั 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 
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ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
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พ.
ย. 
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ค. 

ม. 

ค. 

ก. 

พ. 

มี. 

ค. 

เม
. 

ย. 

เป็นรายบุคคลตลอดจน
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน 
พัฒนาได้ตามศักยภาพ
ของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล (ตัวบ่งชี้ที่ 
1) 

      2.1.2  จัดมาตรฐานกลุ่มการคัด
กรอง 3 ด้าน 

                  2.1 กลุ่ม Q (ความพร้อมด้าน 
พฤติกรรม) 

                  2.2 กลุ่ม F (การคบเพือ่นต่าง
เพศ) 

                  2.3 กลุ่ม D (กลุ่มเสี่ยงยาเสพ
ติด) 

 

  

               กรองความเสี่ยง 

  



 

 

    

 2.2  โครงการ 1115  

        SA-P3-Pro04/56 

      2.2.1  การส่งเสริมให้อาจารย์ที่
ปรึกษามีบทบาทในการดูแลนศ.โดยการ
พูดคุยให้ค าแนะน าแก่นศ.1 คน 1 วัน วัน
ละ 15 นาที 

 

 

            1)  ร้อยละ 80 ของ นศ ท่ีอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ท าพูดคุยกับ นศ. ผา่น
โครงการ 1115 

2)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการท างานของอาจารย์ที่ปรกึษา
≥4.50 

 

 

เมษา  สุงค า 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
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ส.
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ค. 

เม
. 
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 2.3 โครงการ Homeroom  

     SA-P3-Pro05/56 

การสื่อสารข้อมลูจากส่วนกลาง
เรื่องงานวิชาการ/ งานกิจการ 
นศ. 

            1)  จัดกิจกรรมHome room ให้ นศ.
ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา25 ครั้ง ตอ่ปี 

2)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการท างานของอาจารย์ที่ปรกึษา 
≥4.50 

 

 อมรัตน์  บุญตุย้ 

 



 

 

    

การปรับทัศนคติและท าความ
เข้าใจกับนโยบายของวิทยาลยัฯ 

การวางแผนการจัดกิจกรรมของ 
นศ.ในวันส าคัญต่างๆ 

 2.4 กิจกรรมการป้องกันการคบเพ่ือน 
ต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม  

      SA-P3-Pro10(01) 

การดู VDO ให้นศ.เห็นอันตราย
ของการท าแท้ง 

การจัดบอรด์รณรงค์เรื่องการคบ
เพื่อนต่างเพศ 

การให้ความรู้กับ นศ.กลุ่มเสี่ยง 

เชิญวิทยากรพิเศษมาอบรม 

 

 

 

            1)  นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยง
ลดลงคดิเป็นร้อยละ 70เมื่อเทียบกับ
ครั้งแรกของการคัดกรองความเสี่ยง 

2)  จัดกิจกรรมการปูองกันการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างไมเ่หมาะสม 
จ านวน 2 ครั้ง 

 

 

10,000 

 

อมรัตน์  บุญตุย้ 

ชญาภา 
ลือวรรณ ์

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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.ย. 

2. พัฒนาระบบติดตาม
คัดกรองความเสี่ยงให้
ครูที่ปรกึษาสามารถท า
ความรู้จักทราบข้อมูล
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ตลอดจนสามารถให้
ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

2.5 กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงการติด
ยาเสพติด 

       SA-P3-Pro10(02) 

กิจกรรมตรวจสารเสพตดิวันละ  
5  คน 

กิจกรรมตรวจสารเสพตดิโดย
ต ารวจจาก สภ อ.สันทราย 

กิจกรรมจดับอรด์รณรงค์เรื่องยา
เสพติด 

กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพตดิ 

 

            1)  ร้อยละ 100 ของ นศ.ที่ได้รับการ
ตรวจสารเสพติดเฉลีย่1ครั้งต่อภาค
เรียน 

2)  จัดบริการตรวจสารเสพติดใหก้ับ
ผู้เรยีนทั้งหมด 1 ครั้ง 

3)  นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยง
ลดลงคดิเป็นร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับ
ครั้งแรกของการคัดกรองความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  กิจกรรมการปอ้งกันการติดเกมส ์ 

        SA-P3-Pro10(03) 

การสร้างเครือข่ายปูองกันความ
เสี่ยงต่อการติดเกมส์กบัร้าน
เกมส ์

            1)  ออกเยี่ยมร้านเกมส์ในบริเวณ
ใกล้เคียงวิทยาลยัฯ 2 ครั้ง / ปี
การศึกษา 

2) เครือข่ายร้านเกมส์ที่ให้ความ
ร่วมมือ 5ร้าน 

  



 

 

    

  

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
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2.7  กจิกรรมการรณรงค์ความปลอดภัย 

         SA-P3-Pro10(04) 

การรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค 

การดูแลความเรียบร้อยภายใน
วิทยาลัยฯ 

ติดตั้งถังดับเพลิง ( 19*550) 

จัดระบบการจราจรใน
สถานศึกษา 

 

          
 

1)  นักศกึษาใส่หมวกกันน๊อค คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของนักศึกษาท้ังหมด 

 

  



 

 

    

 2.8  โครงการการมั่วสุ่ม/การพนัน 
อย่างไม่เหมาะสม 

        SA-P3-Pro10(05) 

การตรวจสอบความเรียบร้อย
ตามหอพัก 

            1)  ออกเยี่ยมหอพักนักศึกษาใน
บริเวณใกล้ เคียงวิทยาลัยฯ 2 ครัง้/ปี
การศึกษา) 

 

 

 

 

 

 2.9  โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาท 

      SA-P3-Pro10(06) 

 

            1)  นักศึกษาร้อยละ 1 มีเหตุทะเลาะ
วิวาทเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

  

3. ด้วยการให้การ 
ศึกษาเรื่องเสรภีาพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย
ที่ย่ังยืน 

3.1  โครงการ First Day  

        SA-P3-Pro06/56 

 

 

            1)  ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท า
ข้อตกลงก่อนมอบตัวเป็นนักศึกษา 

2)  ร้อยละ 90 ของ นศ.ใหม่ที่ร่วม
กิจกรรม First Day 

2,950 

 

เตือนใจ 

อารีโรจนนุกูล 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
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มี.  
ค. 
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. 
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              3)  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม First 
Day มีความพึงพอใจในระดับ 4.50 

  

 3.2  โครงการ MDA  

      SA-P3-Pro07/56 

การตรวจสอบดูแลความ 

เรียบร้อยช่วงเช้า 

การตรวจสอบดูแลความ 

เรียบร้อยช่วงกลางวัน 

การตรวจสอบดูแลความ
เรียบร้อยช่วงเย็น 

            1)  มีหลักฐานเอกสารการเดินตรวจ
ลาดตระเวนท่ีครอบคลมุพื้นท่ีจุดเสี่ยง
ในวิทยาลัยฯ 

 

 ไกรสร              
ค าพูล 

 

 

4. จัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง 

 

4.1  โครงการกจิกรรมที่ปลูกฝังด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ์ส่งเสริม
การ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุ
บ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

            1)  มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิคณุ
ลักษณ์ดา้นรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการต่อปีการศึกษา 

 

 อมรรัตน์ บญุตุ้ย 

 



 

 

    

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

ต. 
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
ย. 

 4.1.1  กิจกรรมวันแม ่                       
SA-P3-Pro09(05) 

4.1.2  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ             
SA-P3-Pro09(09) 

4.1.3 กิจกรรมวันไหว้คร ู                     
SA-P3-Pro09(02) 

4.1.4  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามากะ 

4.1.5  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

4.1.6  กิจกรรมวัน First Day 

            2)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้ารวมกิจกรรมในดับ 
4.50 

 

3,550 

3,550 

1,940 

3,000 

1,797 

3,455 

อมรรัตน์   
บุญตุ้ย 

 

 

 

 

 

 

4.2  โครงการกจิกรรมที่ปลูกฝัง
ด้านจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

      4.2.1  กิจกรรมวัน  Big  
Cleaning  day SA-P3-

              

8,765 

 

500 

อมรรัตน์   
บุญตุ้ย 

 



 

 

    

Pro09(07) 

      4.2.2  กิจกรรมรณรงค์การ
ประหยดัพลังงานของอาจารย ์
บุคลากร และนักศึกษา 

      4.2.3  กิจกรรมปลูกปาุที่ห้วย
ฮ่องไคร ้

2,000 

4,900 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

ต. 
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.  
ค. 

ก.  
พ. 

มี.  
ค. 

เม
. 
ย. 

 

      4.2.4  กิจกรรมแยกขวดเพือ่รี
ไซเคลิ 

      4.2.5  กิจกรรมลดการเผาเราช่วยโลก 

 

          
 

   

 4.3  โครงการส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

       4.3.1  กิจกรรมวัน  Family  
day   SA-P3-Pro09(01) 

4.3.2  กิจกรรมวัน  Happy  day   

              

 

8,983 

 

อมรรัตน์    
บุญตุ้ย 

 



 

 

    

SA-P3-Pro09(03) 

4.3.3  กิจกรรมวัน  Sport  day 
SA-P3-Pro09(06) 

        4.3.4  โครงการแข่งขันกฬีาใน
โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือ 

        4.3.5 กิจกรรมวันเด็ก                           
SA-P3-Pro09(11) 

20,730 

 

35,000 

 

 

ใช้งบ
วิชาการ 

3,455 

 4.4  โครงการปลกุฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       

             ใช้งบ
วิชาการ 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

ต. 
ค. 

พ. 
ย. 

ธ. 
ค. 

ม.  
ค. 

ก.  
พ. 

มี.  
ค. 

เม
. 
ย. 

        4.4.1  โครงการการจัดท าชุดการเรยีนรู้
โดยสอดแทรกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน

               



 

 

    

ทุกรายวิชา 

5.  ติดตาม
พัฒนาการของ
นักศึกษาเป็น
รายบุคคลโดยประ 
สานงานระหว่าง
สถานศึกษาเดิม ครู
ประจ าชั้นปัจจบุัน 
และผู้ปกครองใน
การร่วมกัน
ด าเนินการ 

5.1  โครงการติดตามพัฒนาการจาก
สถานศึกษาเดิม                             SA-
P3-Pro11/56 

   

            1)  สถานศึกษาเดมิในเขต 6 
อ าเภอหลักให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมโครงการคดิเป็นร้อยละ 
50 

2)  ความพึงพอใจของสถานศึกษา
เดิมต่อโครงการติดตามพัฒนาการ 
4.50 

3)  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการ 

 ธิดารินทร์
มงคล 

 

 5.2  โครงการประชมุผู้ปกครอง 

 

            1)  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 80 

2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการประชุมผู้ปกครองระดบั 
4.50 

71,800 

 

เตือนใจ 

อารีโรจนนุกูล 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ. 
ค. 

มิ. 
ย. 

ก. 
ค. 

ส. 
ค. 

ก. 
ย. 

ต. 
ค. 

พ. 
ย. 

ธ .
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 



 

 

    

 

5.3  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา                        
SA-P3-Pro12/56 

       -  การเยีย่มบ้าน นศ. 

       -  การเยีย่มบ้าน นศ.ทางโทรศัพท ์

 

        

 

  
 

1)  ก าหนดการเยี่ยมบา้นนศ. 1 
ครั้ง / ปีการศึกษา 

2)  ร้อยละ 40 ของ นศ.ท่ีได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 

3)  ร้อยละ 80 ของนศ.ได้รับการ
โทรศัพท์เยี่ยมบ้านมากกว่า 1 ครัง้ 

35,000 

อมรรัตน์   
บุญตุ้ย 

 

6.  จัดหาสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
บริการนักศกึษา
อย่างเหมาะสม
เพียงพอและบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.1  โครงการบริการงานสวัสดิการนักศึกษา                                                
SA-P3-Pro13/56 

       -   เงินกู้ 

       -   รถเดือน 

       -   หอพัก 

       -   นักศึกษาวิชาทหาร 

       -   โรงอาหาร 

       -   ห้องพยาบาล 

            1)  ความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการ นศ. ด้านต่าง ๆ ระดับ 
4.50 

 

 

 

ธิดารินทร์
มงคล 

 

 

รวมท้ังสิ้น 246,375  



 

 

    

 

....................................................... 

(นายเอกชัย   ใจเมคา) 

หัวหน้าฝุายกิจการนักศึกษา 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ                       

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)               

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)                      

กรรมการสถานศึกษา                                 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป     นันทเนติ) 

กรรมการสถานศึกษา                                 



 

 

    

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 
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. พัฒนาระบบการจัด
วางก าลังคน การสรร
หาการคัดสรรและการ
ว่าจ้าง 

 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา
บุคลากร                                  
PA-P01-Pro01/54 

      1.1.1  เพิ่มช่องทางรับสมัครงาน 
สมาชิกwww.payaptechno.ac.th, 
www.jobnortthailand.com 

  1.1.2  พัฒนาระบบการสัมภาษณ์งาน 

  1.1.3  พัฒนาระบบฐานข้อมลูผู้สมคัร
งาน 

  1.1.4  การคัดสรรค์บุคลากรทีม่ีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

            1)  ก าหนดจ านวนช่องทางในการ
รับสมคัรงาน 3 ช่องทาง 

2)  ร้อยละ 80 ของผู้สมัคงานมี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพท่ี
ต้องการ 

3)  อัตราส่วนของครผูู้สอนประจ าที่
มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนแตล่ะ
สาขา <1:35 

4)  ร้อยละ 90 ของสาขาวิชา/
สาขางานท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรยีนแต่ละสาขาวิชา 

5)  อัตราส่วนของครผูู้สอนประจ า

10,000 

 

หัสญา         
ปุรารักษ์ 

 



 

 

    

  1.1.5  การคัดสรรค์บุคลากรโดยการ
ก าหนดสดัส่วนของครูต่อ นศ. 

ต่อผู้เรียน<1:25 

 

2. พัฒนาระบบ                 
ฝึกอบรมยกระดับ 

2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร 

      PA-P02-Pro02/54                                    

            1)  ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
อาชีวะ 

180,000 เบญจวรรณ
เหลี่ยมจินดา 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

สมรรถนะของบุคลากร
ให้สอด คล้องกับอัตรา
การพัฒนาองค์กรและ
สมดุลกับสภาพที่เป็น
จริงของของบุคลากร 

      2.1.1 การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษากลุม่โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน 

      2.1.2 การพัฒนาการท างานของ 
MT(Management Trainee)ในรูปแบบ 
On the job Trainning 

       2.1.3 การอบรมพัฒนาผู้บริหาร 
การศึกษาดูงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

 

         
 

     ศึกษาเอกชน 2 ครั้ง 

2)  บุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาผ่าน
ระบบ MT 

3)  ผู้บริหารศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ/เข้ารับ
การอบรมพัฒนางานสถานศึกษา 

 

  



 

 

    

 2.2  โครงการพัฒนาครูผู้สอน                           
PA-P02-Pro03/54 

2.2.1  การร่วมการอบรมพัฒนาครูกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

2.2.2  การพัฒนาครูและบุคลากรด้าน
วิชาชีพภายในสถานศึกษา/วิจัยในช้ันเรียน 
, Class management ฯลฯ 

2.2.3 การส่งเสริมและพัฒนาครดู้าน 

            1)  ครูผูส้อนไดร้ับการอบรมและ
พัฒนาโดยหน่วยงานตั้งสังกัด 2 
ครั้ง 

2)  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนไดร้บั
การพัฒนาในหัวข้อต่างๆ>20 ชม. 
/ ป ี

3)  ความพึงพอใจของครูที่ได้รับ
การพัฒนา≥ 4.61 

 

30,000 

 

 

เบญจวรรณ
เหลี่ยมจินดา 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

2.2.4  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
หน่วยงานอ่ืน 

               

 2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่าย
สนับสนุน 

      2.3.1  โครงการอบรม Service 

            1)  ร้อยละ 80 ของบุคลากรฝุาย
สนับสนุนท่ีได้รับการจัดอบรมและ
พัฒนาบุคลากรฝุายสนับสนุน
จ านวน2 ครั้ง 

2,000 

 

สถาพร            
อ านา 

 



 

 

    

            

                                        

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

mind 

       2.3.2  โครงการอบรม อบรมงาน
สารบรรณ 

 

2)  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการได้รับการอบรม
พัฒนา≥4.61 

 2.4  โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีิต   
บุคลากร                                       
PA-P02-Pro05/54 

       2.4.1  โครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต PA-P02-Pro05(01) 

       2.4.2  โครงการทัศนศึกษา               
PA-P02-Pro05(02)/ภายนอก 

 

            1) ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วม
โครงการความพึงพอใจภาพรวมตอ่
การร่วมโครงการ ≥4.61 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

สถาพร             
อ านา 

 



 

 

    

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

3. ปรับกระบวนทัศน์ 
และองค์กรให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์ กร และเกิด
สมดุลระหว่างอัตราการ
พัฒนาองค์กร และ
สภาพที่เป็นจริงของ
บุคลากร 

 

3.1  โครงการ "Happy 
Organization"                                     
PA-P03-Pro06/54 

        3.1.1    จัดโครงการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุขในการท างานในองค์กร 
เช่น การรณรงค์ให้บุคลากรออกก าลังกาย
ก่อนเลิกงาน /การจดักิจกรรม        ทัศน
ศึกษา /การพัฒนาความคิดเรื่องทัศนคติ
ในการท างาน / การจัดคา่ยพัฒนาสร้าง
สัมพันธ์ในองค์กร 

 

 

 

 

 

            1)  จัดที่ส่งเสริมส่งเสริมการ
ท างานอย่างมีความสุข ≥2 
โครงการ 

2)  จัดกิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนาการคิดเชิงบวกต่อการ
ท างาน ≥2 ครั้ง 

3)  ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทั้งหมดที่ร่วมโครงการ 

70,000 

 

ขนิษฐา    
วังกาว ี

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม. ก. มี. เม



 

 

    

ค. พ. ค. .ย. 

4.  พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้สามารถยกระดับ 
พัฒนาศักยภาพ  และ
ขีดความสามารถของ
บุคลากร 

4.1  โครงการ พัฒนาขีดความสามารถ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

       PA-P03-Pro07/54 

       4.1.1  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

       4.1.2  การพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรผ่านรูปแบบ         On the job 
Trainning 

            1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร2 ครั้ง / ป ี

2)  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูส้อน ≥4.61 

3)  เฉลี่ยครูได้รับการนิเทศก์การ
สอน/คน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 

 

10,000 

 

หัสญา , 
ขนิษฐา 

5. จัดสรรระบบตอบ
แทนสวัสดิการที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมคุณภาพ 

 

5.1  โครงการสวัสดิการบุคลากร 

      PA-P03-Pro08/54 

      5.1.1  สวัสดิการส่งเสริม  
ทุนการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 

      5.1.2  ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 

                1) รายได้ค่าตอบแทนครู
และบุคลากรประจ าเดือน (ต่อปี) 

                2) การปรับรายได้

            1)  บุคลากรร้อยละ 80 ได้ปรับ
เพิ่มรายได้ประจ าทุกปีการศึกษา 

2)  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการ 
≥4.61 

 

350,000 

 

หัสญา              
ปุรารักษ์
มลธิชา      
วังกาวี
สถาพร             
อ านา 

 



 

 

    

ค่าตอบแทนครูและบุคลากรประจ าปี 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

     5.1.3  สวัสดิการประกันอุบัตเิหตุและ
ประกันสุขภาพ 

            1) ประกันอุบัติเหต ุส าหรับครู
และบุคลากร ทุกคน 

            2) ตรวจสุขภาพประจ าปี                  
- ส าหรับครูและบุคลากรที่ท างานครบ 5 
ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ100 %                     
- ส าหรับครูและบุคลากรที่ท างานครบ 3 
ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ 50 %                      
- ส าหรับครูและบุคลากรที่ท างานครบ 1 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ 30 % 

     5.1.4  สวัสดิการวันหยุดประจ าป ี

           1)  ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1หยุด
พักผ่อนติดต่อขั้นต่ า 2 สัปดาห ์                                  

          2)  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2หยุด
พักผ่อนติดต่อขั้นต่ า 1  

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

                สัปดาห์ 

      5.1.5  กิจกรรมงานเลีย้งสังสรรค์
ประจ าป ี

      5.1.6  โครงการสวสัดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเงินช่วยเหลือยามเจ็บปุวย, 
เสียชีวิตโครงการสวัสดิการประกันสังคม 
โครงการสวัสดิการกองทุนเงินกู้ฉุกเฉิน 

              

130,000 

 

 

 

225,000 

30,000 

 



 

 

    

รวมท้ังสิ้น 
1,237,00
0 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานบุคคล 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)                          

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)             

กรรมการสถานศึกษา                     

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป  นันทตันติ) 

กรรมการสถานศึกษา                     



 

 

    

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใน
สถานศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการ                                                              
MG-P1-Pro01 

     1.1  พัฒนาระบบ Monitoring 

     1.2  พัฒนาระบบการจดัการ Filling 

     1.3  พัฒนาคู่มือการปฏิบตัิงาน แต่
ละ   ส่วนงาน 

            1)  ร้อยละ100 ของส่วนงานท่ีมี
การพัฒนาระบบ monitoringและ
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบ monitoring ≥4.61 

2)  ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบการจัดการ Filling ≥4.61 

3)  มีคู่มือปฏิบตัิงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาคู่มือ
ผู้บริหารสถานศึกษา, คู่มือส่วน
งานของวิทยาลัย 

3,000 

 

น้ าฝน       
วิปลาด 

 2. โครงการ Improvement 
Technology 

    MG-P1-Pro02 

2.1 จัดชื้อโปรแกรมบริหารงาน  

    

 

        1)  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการใช้งานระบบ ICT 
≥ 4.61 

2)  มีระบบรักษาความปลอดภยั 

872,821 

 

น้ าฝน       
วิปลาด 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 
วิทยาลัยฯ 

           
 ของฐานข้อมูล 

  



 

 

    

 2.2 พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ  

 

        Server 

2.3  ติดตั้ง และวางระบบเครือข่าย
ประจ าทุกห้องส านักงาน (Lan, Wifi) 

2.4  ติดตั้งระบบการใส่รหสั Password  
ประจ าทุกเครื่องคอมพิวเตอรส์ านกังาน 

2.5 พัฒนาระบบกล้องวงจรปดิประจ าทุก
ห้องส านักงาน 

2.6 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลู 

 

 

  

 

       
 

   

 3.  โครงการพัฒนาด้านกายภาพ
สถานศึกษา 

      MG-P1-Pro03 

    3.1 พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

    3.2 พัฒนาอาคารสถานท่ี, ห้องเรียน
,ห้องปฏิบัติการ 

            1)  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านกายภาพสถานศึกษา 
≥ 4.61 

2) มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1 ห้อง 

 

1,396,51
3 

 

 

ธัญกุล 

ร้องหาญ
แก้ว 

 

 



 

 

    

    3.3 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ดา้น 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 ศิลปวัฒนธรรม                

รวมท้ังสิ้น 
2,272,33
4 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานบริหารจัดการ 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)                          

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)             

กรรมการสถานศึกษา                     

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป  นันทตันติ) 

กรรมการสถานศึกษา                     



 

 

    

1. พัฒนางานวิจัย/
นวัฒกรรมในการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน 

 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยเต็มรูปแบบ 

    IN-P1-Pro01/55 

    1.1 การอบรมการวิจัยเต็มรูปแบบ 

    1.2 ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ทุกคน
จัดท างานวิจัยเตม็รูปแบบคนละ 1 เรื่อง
ต่อปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1)  จัดอบรมการท าวิจัยในช้ัน
เรียน  1 ครั้ง 

2) ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนที่
ได้รับการอบรมเรื่องการท างาน
วิจัยในช้ันเรียนต่อจ านวนครู
ทั้งหมด 

3) ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่มี
การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

4) ร้อยละ 100 ของผลงานท่ีได้
น าไปใช้ในระดับสถานศึกษา/
ชุมชน/ระดับภาค/ระดับชาต ิ

5)  ระดับคณุภาพของงานวิจัยใน
ช้ันเรียน  ≥4.61 

30,000 

(รวมค่า
วิทยากร 
3,000) 

 

อริญชญา 

วงศ์ใหญ่ 

 



 

 

    

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 2. โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน 

     IN-P1-Pro02/55 

    2.1  ก าหนดนโยบายให้ทุกสาขาวิชา
ต้องพัฒนาเอกสารประกอบการสอนอย่าง
น้อยสาขาละ1 ช้ินต่อปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1) จัดอบรมการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 1 ครั้ง 

2) ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนที่
ได้รับการอบรมการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 

3) ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่มี
การจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน 

4) ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนที่ได้
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน
≥2ช้ิน 

5) ร้อยละ 100 ของช้ินงานได้
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา/
ชุมชน/ระดับภาค/ระดับชาต ิ

6) ระดับคุณภาพของเอกสารการ
สอนประกอบการสอน≥4.61 

20,000 

(รวมค่า
วิทยากร 
3,000) 

 

อริญชญา 

วงศ์ใหญ่ 

 



 

 

    

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 3. โครงการพัฒนาสื่อประกอบการสอน 

    IN-P1-Pro03/55 

    3.1 ก าหนดนโยบายทุกสาขาวิชาต้อง
พัฒนาสื่อประกอบการสอนอย่างน้อย 1 
ช้ินต่อปีการศึกษา 

            1)  จัดอบรมการท าสื่อ
ประกอบการสอน 1 ครั้ง 

2) ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนที่
ได้รับการอบรมเรื่องการท าสื่อ
ประกอบการสอน 

3)  ร้อยละ100ของสาขาวิชาที่มี
การจัดท าสื่อการสอน 

4)  ระดับคณุภาพของสื่อ
ประกอบการสอน≥4.61 

 

20,000 

(รวมค่า
วิทยากร 
3,000) 

 

อริญชญา 

วงศ์ใหญ่ 

 



 

 

    

 4. โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัยเต็มรูปแบบ 

    IN-P1-Pro04/55 

   4.1  ก าหนดนโยบายทกุสาขาวิชาต้อง
จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหรือ
งานวิจัยเต็มรูปแบบสาขาละ1 ช้ิน ต่อปี
การศึกษา 

 

 

            1) จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ/์งานวิจัยเต็มรปูแบบ 
1 ครั้ง 

2) ร้อยละ 100 ของสาขางานท่ีมี
การจัดท าสิ่งประดิษฐ์และ/หรือ
งานวิจัยเชิงลึกของสาขา 

3) ร้อยละ 5 ของสิ่งประดิษฐ์/
งานวิจัยเชิงลึกของสาขาไดร้ับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

130,000 

(รวมค่า
วิทยากร 
3,000) 

 

อริญชญา 

วงศ์ใหญ่ 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

2. พัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วย
กระบวนการวจิัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

 

5. พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
วิชาโครงการ 

     IN-P3-Pro05/55 

    5.1  ก าหนดนโยบายการจัดกลุ่มของ 
นศ.ในการท าโครงการ ดังนี ้                          
5.1.1 ระดับปวช. 3 คน / 1 ช้ิน                

            1)  ร้อยละของช้ินงานในสาขาต่อ
จ านวนนักศึกษาในสาขา                          
ระดับ ปวช. 3 ≥ร้อยละ 80                 
ระดับ ปวส. 2≥ร้อยละ 80 

2)  ร้อยละ 80  ของผลงานได้
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

150,000 

(นศ.จ านวน 
500 คน 

*งบต่อคน 
300 บาท) 

 

อริญชญา 

วงศ์ใหญ่ 

 



 

 

    

5.1.2 ระดับ ปวส. 2 คน / ช้ิน 

    5.2 ก าหนดนโยบายการท าโครงงาน
ของนศ.ต้องใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
เป็นอย่างน้อย 

 

3)  ร้อยละ 80 ของสาขางานน า
ผลงานได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน 

4)  ร้อยละ 100 ของสาขางานมี
การส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขัน
ปวช.(ช้ิน/ปี) ≥2ช้ิน / ปีการศึกษา  

ปวส.(ช้ิน/ปี)≥7ช้ิน/ปีการศึกษา 

5)  ความพึงพอใจในประยุกต์ใช้
ความรู้ในการจดัท าโครงการของ
น.ศ.≥4.61 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

              6)  ความพึงพอใจการน าเสนอ
โครงการของนักศึกษา≥4.61 

  

รวมท้ังสิ้น 350,000  



 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานเครือข่ายชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ. มิ. ก. ส. ก. ต. พ. ธ. ม.   ก.   มี.   เม

....................................................... 

(นายเอกชัย  ใจเมคา) 

หัวหน้างานนวัตกรรมและงานวิจัย 

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)                          

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)             

กรรมการสถานศึกษา                     

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป  นันทตันติ) 

กรรมการสถานศึกษา                     



 

 

    

ค. ย. ค. ค. ย. ค. ย. ค. ค. พ. ค. .   
ย. 

1. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

 

1.1 โครงการ Parent Network   

       NW-P1-Pro01/54 

     1.1.1 การเยี่ยมบ้าน 

     1.1.2  การประชุมผู้ปกครอง 

     1.1.3  การโทรศัพท์เยี่ยมบ้าน 

     1.1.4  การส่งข่าวถึงผู้ปกครอง 

     1.1.5  การจัดตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการสถานศึกษา 

            1) เยี่ยมบา้น นศ. 1 ครั้ง/ปีการศกึษา 

2) จัดประชุมผู้ปกครองต่อปีการศกึษา 2ครั้ง/ปี
การศึกษา 

3) ส่งข่าวสารต่างๆ ถึงผู้ปกครอง 4 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษา2 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการเรียนการสอน≥4.61 

ใช้งบ 
ประมาณจาก
ยุทธศาสตร์
กิจการ
นักศึกษา 

 

เตือนใจ 

อารีย์โรจน     
นุกูล 

 

2. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายชมุชน
ใกล้เคียง 

 

2.1  โครงการ Community 
Network   

        NW-P2-Pro02/54 

2.1.1 กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพ   
ติดในสถานศึกษา 

2.1.2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

2.1.3 กิจกรรม  Payaptechno 

    

 

 

 

        1)  ชุมชนที่ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม 5 ชุมชน 

2)  กิจกรรมที่ด าเนินโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
ชุมชนใกล้เคียง 5 กิจกรรม 

3)  ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

50,000 

 

รุ่งนภา 

ชาญเช่ียว 

 

 

 

 



 

 

    

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.   
ค. 

ก.   
พ. 

มี.   
ค. 

เม
.   
ย. 

 

       service 

   2.1.4 กิจกรมการตักบาตรตอนเช้า 

   2.1.5 กิจกรรมกิจกรรม  5  ธันวา
มหาราช 

   2.1.6 กิจกรรมวันเด็กแผนท่ีคนดี 

   2.1.7 กิจกรรม 12 สิงหาคม         
(วันแม่แห่งชาติ)  

  2.1.8 กิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ ,ท าดีเพื่อ
แม่ 

   2.1.9   กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

   2.1.10 กิจกรรมต้านภัยหนาว 

   2.1.11 กิจกรรม Best Practice- คร ู

 

  

      

  
 

หรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่น > 2 โครงการ 

4) ระดับความพึงพอใจของชุมชนใกล้เคียงที่มี
ต่อการท ากิจกรรมร่วมกัน ≥4.61 

 

  



 

 

    

3. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานราชการ 

 

3.1 โครงการ Government 
Network  

     NW-P3-Pro03/54 

     3.1.1 จัดโครงการร่วมกับหนว่ยงาน
ราชการต่างๆ เช่น โครงการ 
Payaptechnoservice   

    3.1.2  โครงการแหล่งเรียนรู้ดา้น
ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย ์  

            1)  หน่วยงานราชการที่โรงเรียนมคีวามร่วมมือ 
2 แห่ง 

2)  กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ 2 ครั้ง 

3)  ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายหน่วยงาน
ราชการที่มีต่อการท ากิจกรรม ≥4.61 

 

20,000 

 

รุ่งนภา 

ชาญเช่ียว 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.  
ค. 

ก.   
พ. 

มี.  
ค. 

เม
. 
ย. 

 ความพอเพียง                

4. ส่งเสริมความ
ร่วมมือ และ
พัฒนาเครือข่าย
สถานประกอบการ 

 

4.1 โครงการ "ID Network 

       NW-P3-Pro04/54 

        จัดโครงการร่วมกับสถาน
ประกอบการในรปูแบบต่างๆ 

       4.1.1 โครงการจัดการเรยีนรู้ผ่าน

     

 

 

 

      1)  สถานประกอบการที่ให้ความรว่มมือเข้าร่วม
ในโครงการ ≥30 แห่ง 

2)  ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง(อย่างน้อย 
1 ครั้ง) 

ใช้งบประมาณ
จากยุทธศาสตร์
พัฒนาวิชาการ 

 

 

ปรีดา       
ธงไหล 

 



 

 

    

ประสบการณ์ฝึกงาน 

       4.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

       4.1.3 โครงการทัศนศึกษา 

       4.1.4 โครงการครูชุมชน 

3)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อคุณภาพของนักศึกษาในโครงการ≥4.61 

 

 4.2 โครงการ "School Network"   

       NW-P5-Pro05/54 

     4.2.1 โครงการตดิตามพัฒนาการ
ของนักศึกษา 

    4.2.2  โครงการวัดแววความถนัด 

    4.2.3  การจัดสรรโควต้าเพื่อ
นักศึกษาผู้มีความประพฤตดิ ี

            1) จ านวนสถานศึกษาเครือข่ายทีร่่วมกิจกรรม
แต่ละประเภทสถานศึกษา 

      1.1 โครงการติดตามพัฒนาการ30แห่ง 

      1.2 โครงการวัดแววความถนัด30แห่ง 

2)  บริการวิชาการวิชาการหรือวิชาชีพต่อ
สถานศึกษาอ่ืน> 2 แหง่ 

3)  ระดับความพึงพอใจของเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีมีต่อการท ากิจกรรม ≥4.61 

150,000 

 

เตือนใจ 

อารีย์โรจน 
นุกูล 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

             
 4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาเครือข่ายมีการ

  



 

 

    

จัดสรรโควต้าผูม้ีความประพฤต ิ

 4.3  โครงการ 1 ช่วย 9 

      NW-P5-Pro06/54 

    4.3.1  ติดตาม ช่วยเหลือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ถานศึกษาโครงการ 1
ช่วย9 

   4.3.2  พัฒนาสถานศึกษาเครอืข่ายสู่
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่ 4  
9 สถานศึกษา 

            1)  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 ดีขึ้นกว่ารอบที่ 2         (เฉพาะ
สถานศึกษาท่ีประเมินในปีน้ันๆ) 

2)  จ านวนครั้งในการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่าง
สถานศึกษา 2 ครั้ง 

30,000 

 

แววดาว  
บุญตา 

 

5. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่าย
ต่างประเทศ 

 

5.1 โครงการ "Foreign Network 

     จัดโครงการร่วมกับสถาน
ประกอบการในรปูแบบต่างๆ 

     5.1.1  โครงการนักศึกษา
แลกเปลีย่น 

     5.1.2  โครงการครูแลกเปลี่ยน 

     5.1.3  โครงการศึกษาดูงานต่าง 
ประเทศ 

     5.1.4  โครงการ AEC 

            1)  ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 1 ครั้ง/
ปีการศึกษา 

2)  ส่งครูแลกเปลีย่นไปต่างประเทศ 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

3)  จัดโครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศ 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

 

500,000 

 

พัชสุดา 

กัลยาณวุฒิ 

 



 

 

    

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม. 
ค. 

ก.  
พ. 

มี.  
ค. 

เม
. 
ย. 

6. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายศิษย์เก่า 

 

6.1 โครงการ "รักพายัพ" 

     6.1.1   กิจกรรมพัฒนาความ
ร่วมมือศิษย์เกา่ในด้านวิขาการ 

     6.1.2  กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือ
ศิษย์เก่าในด้านกิจกรรม 

            1)  มีความร่วมมือจากศิษยเ์ก่าอยา่งน้อยร้อยละ 5 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2)  มีความร่วมมือจากศิษยเ์ก่าอยา่งน้อยร้อยละ 5 
ในกิจกรรมพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทุกป ี

10,000 

 

เตือนใจ 

อารีย์โรจน  
นุกูล 

 

รวมท้ังสิ้น 760,000  

 

 

 

 

....................................................... 

(นางสาวรุ่งนภา    ชาญเช่ียว) 

หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายชุมชน                

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)                          

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)             

กรรมการสถานศึกษา                     

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป  นันทตันติ) 

กรรมการสถานศึกษา                     



 

 

    

 

 

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 2557 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 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. จัดระบบการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

1. การกันคุณภาพภายใน 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายใน 

1.2  แต่งตั้งที่ปรึกษาการประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

             

มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจ านวน 
1 ชุด 

มีคณะที่ปรึกษาการ
ประกันคณุภาพภายใน
จ านวน1ชุด 

 

20,000 

 

 

 

 

แววดาว/        
พรชนก 

 

ผู้บริหาร/
งานประกัน
คุณ ภาพ/
หัวหน้า



 

 

    

1.4  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.5  พัฒนาเกณฑ์การประกันคณุภาพ
ภายใน 

1.6 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.7 ด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

1.8 สรุปผลการด าเนินงานประกนั 

มีคณะกรรมการประเมิน
การประกันคณุภาพ
ภายในจ านวน1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

 คุณภาพภายใน               ในผ่านเกณฑต์าม  หัวหน้า



 

 

    

1.9 ติดตามตรวจสอบคณุภาพการประกัน
คุณภาพภายใน 

1.10 ประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.11  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าป ี

1.12  โครงการอบรม/กิจกรรม 

 -  การอบรมบุคลากรเรื่อง การประกัน
คุณภาพ(HR) 

 -  กิจกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่องยุทธศาสตร์
และการประกันคณุภาพภายใน 

-  หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมใน
การท างาน(HR) 

 -  ธรรมาภบิาลกับการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

มีรายงานการประเมิน
ตนเองประจ าป ี

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพรเ่รื่องงานประกัน
คุณภาพ 3 ช่องทาง 

ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม 

ระดับความเข้าใจและ
ตระหนักของบุคลากร
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กร≥3.75 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

12,000 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/
งานประกัน
คุณภาพ 

หัวหน้า
ยุทธศาสตร์/
งานประกัน
คุณภาพ/ 

หัวหน้า
แผนก/
อาจารย์และ
บุคลากรทุก
ท่านงาน
ประกัน
คุณภาพ/
ฝุายบุคคล 



 

 

    

  

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กจิกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

    (HR) 

 -  หลักธรรมาภิบาลกับความโปร่งใส (HR) 

    1.13  ศึกษาดูงานประกันคณุภาพ 

 1.14  พัฒนาระบบฐานข้อมลูประกัน  
คุณภาพ 

            ศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการใช้งาน
ระบบ ICT≥3.75 

มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมลู 

30,000 

 

300,000 

 

 



 

 

    

 

 

2.  การประกันคุณภาพภายนอก 

    2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายนอก 

    2.2  แต่งตั้งที่ปรึกษาการประกัน
คุณภาพภายนอก 

    2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

    2.4  ด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายนอก 

    2.5  ติดตามตรวจสอบคณุภาพการ
ประกันคณุภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญ 

            มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายนอก
จ านวน1ชุด 

มีคณะที่ปรึกษาการ
ประกันคณุภาพ
ภายนอกจ านวน 1  ชุด 

มีคณะกรรมการประเมิน
การประกันคณุภาพ
ภายนอกจ านวน  1 ชุด 

มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทุกป ี

มีการตรวจสอบ ตดิตาม 
งานประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกจาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย2
ครั้งต่อปีการศึกษา 

 

 

 

50,000 

 

 

ผู้บริหาร/
งานประกัน
คุณภาพ 

 



 

 

    

รวมท้ังสิ้น 427,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

(นายธนภัทร    มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ                     

....................................................... 

(นายธนภัทร  มั่นคง) 

หัวหน้างานประกันคณุภาพ 

....................................................... 

(นายอุทัย   สุวรรณเรือง)                          

ผู้อ านวยการ 

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล)             

กรรมการสถานศึกษา                     

....................................................... 

(ว่าที่ ร.ต.อธิป  นันทตันติ) 

กรรมการสถานศึกษา                     



 

    

 

 

๔. รายงานด้านงบประมาณ  

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา255๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

งบประมาณรับ - จ่ายณ วันที่ 30 เมษายน 255๘ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23,209,557.50 - เงินเดือนครู 10,298,199.72  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 1,790,998.00 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 5,880,411.39  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

11,226,739.81 - ค่าตอบแทนครูและ
บุคลากร 

  

- เงินอุดหนุน  15 ปี 3,049,585.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 154,076.00  

- เงินอุดหนุน ........  - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุ
ฝึก 

    - ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

    - ส าหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหาร
จัดการทั่วไป 

 

 

 

293,897.00 

221,100.00 

 

90,357.00 

 

- เงินบริจาค  - งบในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

807,000.00  



 

    

 

 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- รายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน 

 - งบด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

75,624.49  

  - งบพัฒนาบุคลากร 754,063.40  

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,627,473.37  

- อ่ืนๆ  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 9,693,156.31  

รวมรับ 39,276,880.31 รวมจ่าย 29,895,358.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 

เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2552 

 

1. ควรจัดสอนซ่อมเสริมโดยเปิดสอนภาคฤดูร้อนและ
เชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขปัญหา หรือให้นักเรียนค้นหา
ความถนัดของตนเอง 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียน 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลายหลายมากยิ่งขึ้น 

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ตามเกรดดีขึ้น 

 

 

 

 



 

    

 

 

2. ควรก าหนดแผน/เปูาหมาย/ระบุกิจกรรม รวมทั้งระบุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
ฐานข้อมูลโปรแกรม Publice  Library  Servic(PLS) 
เพ่ือให้เข้าถึงสารนิเทศและค้นหาข้อมูลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

มีการพัฒนาการ
จัดการฐานข้อมูล
โปรแกรม Publice  
LibraryService (PLS) 
เพ่ือให้เขา้ถึงสารนิเทศ
และค้นหาข้อมูลได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

3. หาแนวทางเพ่ือก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การ
เขียน (ข้อเสนอโครงการ)และรูปแบบการเขียน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ์) โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสากล  โดยอาจยึด
แนวทางการเขียนตามรูปแบบของส านักวิจัย (วช.) 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการ             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

ได้น าแนวทางการ
เขียนเสนอโครงการ 
และการเขียนโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โดยยึดแนวทางการ
เขียนตามรูปแบบของ
ส านักวิจัย (วช.)มาใช้ 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 



 

    

 

 

4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียน (ข้อเสนอ
โครงการ) และการเขียน (รายงานฉบับสมบูรณ์)  
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย โดยมี
เนื้อหาสาระในเชิงวิชาการอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ
ดี โดยจัดฝึกอบรม หรือ จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิจัยเพื่อท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและกลั่นกรองคุณภาพ
งานวิจัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1.จัดท าคู่มือการเขียนเสนอ
โครงการ และคู่มือการเขียน
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โดยยึดแนวทางการเขียนตาม
รูปแบบของส านักวิจัย (วช.) 

2.จัดฝึกอบรม หรือ จัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและกลั่นกรอง
คุณภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

1. ครแูละบุคลากรมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนเสนอ
โครงการ และการ
เขียนโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โดยยึดแนวทางการ
เขียนตามรูปแบบของ
ส านักวิจัย (วช.) 

2. มีผู้รับผิดชอบดูแล)  
โครงงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย ชัดเจน 

5. หาแนวทางเพ่ือน าระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management system)ให้ผสานเข้ากับ
กระบวนการท างานระบบประกันคุณภาพ โดยวาง
มาตรการ การควบคุม การหาวิธีปูองกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดในกระบวนการ
ท างานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 

ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารผสานความร่วมมือ
บุคลากรภายในและภายนอกอย่าง
เข้มแข็ง 

มีระบบปูองกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

6. หาแนวทางท างานแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนต าบล ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีชุมชน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยที่
เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในชุมชน โดยให้ค าปรึกษา
และสอดแทรกความรู้ทางด้านการจัดการตลาด การ
วิเคราะห์ต้นทุนก าไร การจัดท าบัญชี รวมทั้งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการ             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กร
บริหารส่วนต าบล 

2.ครูผู้สอนสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน 

 



 

    

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

7. ควรหาแนวทางประหยัดงบประมาณ โดยใช้ระบบ 
Paper-less 

 

ส่งเสริมให้มีการให้กระดาษ 2 หน้า
ในการท างานเพื่อประหยัด
ทรัพยากร 

 

1. ครูและบุคลากรมี
ส่วนช่วยลดการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ฟุุมเฟือยโดยการใช้
กระดาษ 2 หน้า  

2. ครูจัดการเรียนการ
สอนโดยการรณรงค์ให้
นักศึกษาให้กระดาษ
อย่างคุ้มค่า 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

วันที่ประเมิน 15-17 สิงหาคม 2554 

1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บหลักฐานร่องรอยการท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบเพิ่มข้ึน 

พัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐาน
ร่องรอยการท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ิมข้ึน 

 

ระบบการจัดเก็บ
หลักฐานร่องรอยการ
ท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นระบบ
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ 
File และ เอกสาร 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์2557 

๑.ควรจัดท าโครงการ/แผนงาน เพ่ือสนับสนุนให้
นักศึกษาผลิตโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดรูปแบบ
การเขียนข้อเสนอโครงงานและการเขียนรายงานให้มี

ก าหนดนโยบายให้โครงการทาง
วิชาชีพของนักศึกษาเกิดจากความ
ต้องการในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัด 

โครงการทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาเกิดจาก
ความต้องการในระดับ
ต่างๆ ทั้งระดับ



 

    

 

 

เนื้อหาสาระในเชิงวิชาการท่ีมีคุณภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด คือ มีองค์ประกอบครบทั้ง ๕ บท ที่
สมบูรณ์ครบถ้วน ในแต่ละปีการศึกษาควรวางแผน  

ระดบัภูมิภาคและระดับชาติ และมี
ก าหนดให้โครงการทางวิชาชีพของ
นักศึกษาในทุกสาขาวิชามีโครงงาน  

สถานศึกษา ระดับ
ชุมชน จังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารฝุายวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และครูที่ปรึกษา
ควรวางแผนเพื่อหาแนวทางน าชิ้นงานของผู้เรียนในแต่
ละสาขาไปสู่การใช้ประโยชน์ครอบคลุมในระดับต่างๆ 
ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัด ระดับภูมิภาค 

วิชาชีพของนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

และโครงการทาง
วิชาชีพของนักศึกษา
ในทุกสาขาวิชามี
โครงงานวิชาชีพของ 

และระดับชาติ เช่น ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
กีฬาของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ เป็นต้น 

กลุ่มภาคเหนือ นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
และกีฬาของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศ
ไทยกลุ่มภาคเหนือ 

๒.ควรจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้
ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรอง
คุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการ
เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการ
เขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาสาระในเชิง
วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้
รูปแบบการเขียนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เพ่ือมุ่งสู่การน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ 
ควรครูที่มีประสบการณ์วิจัยเพ่ือท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่นักวิจัยหน้าใหม่ รวมทั้งหาแนวทาง

มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขา
โดยให้ครูที่มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและ
ให้ค าปรึกษา ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรอง
คุณภาพการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยของครู และการเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท า
วิจัยมากข้ึนและ
สามารถส่งผลงานวิจัย
ของตนเองเข้าร่วมการ
ประกวดผลงานวิจัย
ของคุรุสภา 



 

    

 

 

ให้บุคลากรครูจากหลากหลายสาขาวิชาจัดท าชุด
โครงการวิจัยร่วมกัน โดยอาจจะมีตัวแทนของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าร่วมหลายคน ซึ่งจะช่วยท าให้การด าเนิน
โครงการวิจัยบรรลุเปูาหมาย และอาจช่วยแก้ไขกา
ลาออกของครูอย่างกะทันหันในระหว่างการวิจัย    
ตลอดจนส่งเริมให้ครูผู้สอนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น 
สวทช. สกว. นอกจากนี้ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู
โดยคิดสัดส่วนชั่วโมงท างานวิจัยเป็นภารกิจท างานเพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะส่งผล
ท าให้มีจ านวนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ิม
มากขึ้น 

  

๓.ควรพัฒนาระบบขั้นตอนการท างานวิจัยให้ชัดเจน 
โดยเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
และการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการแต่ละ
สาขาวิชา การก ากับติดตามตามผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งกรรมการแต่ละ
สาขาเพ่ือประเมินคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง
จะท าให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานวิจัยตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นไปจนสิ้นสุด กระบวนการวิจัย 
รวมทั้งก าหนดทิศทางเปูาหมายและกรอบการท างาน
วิจัยของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้แบบบูรณาการโดยให้ชุมชนและ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะส่งผลท าให้มีการน าผลงาน

พัฒนาระบบขั้นตอนการท างาน
วิจัยให้ชัดเจนการจัดตั้งกรรมการ
แต่ละสาขาเพ่ือประเมินคุณภาพ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ระบบข้ันตอนในการ
ท าวิจัยมีความชัดเจน
มากขึ้น มีขั้นตอนการ
จัดส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการแต่
ละสาขาวิชา การ
ก ากับติดตามตามผล
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่าง
ใกล้ชิด การจัดตั้ง
กรรมการแต่ละสาขา
เพ่ือประเมินคุณภาพ



 

    

 

 

ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทุกระดับทั้งใน
สถานศึกษา ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ
ระดับภูมิภาค 

รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

๔.สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใน
การบริหารจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ในทุก
รูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิ
การศึกษา การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 

พัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยน าแบบติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขึ้นเว็บเพจ
ของสถานศึกษา ท าให้มีความ 

มีผู้ผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้ามากรอกข้อมูลผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตใน
ส่วนของฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

สุดท้าย หรือ ครูประจ าแผนก/สาขาวิชาเพ่ือช่วยเหลือ
แนะน านักศึกษาให้สามารถหางานท าท่ีมั่นคงหลังส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งการจัดท ากิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ควรมีหัวข้อเรื่องเก่ียวกับ
การออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยน าแบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขึ้น
เว็บเพจของสถานศึกษา ท าให้มีความสะดวกและกรอก
ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผล
ช่วยท าให้สามารถบรรลุผลในการติดตามการได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องายใน ๑ ปี
ของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 

สะดวกและกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วควบคู่
กับการติดตามข้อมูลนักศึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม 

 

๕.ควรจะก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(Success Rate) ที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุหลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ ภายในครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมอบหมายรอง

พัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น 
การติดตามนักศึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเข้มงวด การติดตาม
นักศึกษาจากส่วนงานวิชาการ หรือ
การติดตามนักศึกษาผ่านอาจารย์

นักศึกษามีการลาออก
กลางคันลดลง 



 

    

 

 

ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ เพื่อดูแลเอาใจใส่กลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยม
ค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชาสามัญช่วยสอนและปรับ
พ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอก
เวลาเรียนปกติเป็นกรณีพิเศษ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว ผู้บริหารควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาจาก
องค์กรภายนอกหรือใช้บริการด้านเงินก็เพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) และสนับสนุนให้ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน
เพ่ิมข้ึน ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาและฝุายปกครองควร
ติดตามเอาใจใส่ดูแลเข้มงวดในด้านความประพฤติ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาด้านความเสี่ยงต่างๆ 

 

ในรายวิชา การช่วยสอนและปรับ
พ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่ม
นักเรียนดังกล่าวและสนับสนุนให้
ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน
เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ภายในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) โดยสถานศึกษาควรจะเริ่ม
ด าเนินการทันทีหลังทราบผลการประเมิน 

  

๖.ควรให้ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เช่น 
ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ด้านสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อมูลงานประกันคุณภาพอ่ืนๆ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือปูองกันสูญหาย หรือถ้ามีกรณีการ
ลาออกจากงานอย่างกะทันหันของบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งสถานศึกษาควรจะเรียกข้อมูลเพื่อการใช้งานได้ทันที 
รวมทั้งผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจาณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ระบบ 

มีการด าเนินการจัด 
เก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยว 
กับข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ระบบ เช่น ข้อมูลด้าน
ครุภัณฑ์ ด้านสถาน
ประกอบการและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพอ่ืนๆ และ
สามารถเรียกใช้ข้อมูล
เพ่ือการใช้งานได้ทันที 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
  
ความตระหนัก  (Awareness) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
หน้าที่ส าคัญของสถานศึกษาคือต้องพัฒนาผู้เรียน ให้มีขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพและมีทักษะการ
ใช้ชีวิตสอดคล้องกับ ระดับคุณภาพของประชากรที่ประเทศต้องการ ด้วยเหตุนี้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในทิศทาง และ อัตราเร็วที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของประเทศ หาก



 

    

 

 

สถาบันการศึกษาไม่ท าหน้าที่นี้ให้ส าเร็จ  การพัฒนาประเทศให้สามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในศตวรรษท่ี 21 
ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ  และ
ศิลปะการใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากร
คุณภาพของสังคมและประเทศได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในช่วง 5 
ปีที่ 3 ขึ้นเพ่ือที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นโดยเน้น Sector-based              
and  place-based  strategies  ภายในปี 60 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ขึ้นเป็น Road Map        
ในการพัฒนาวิทยาลัยฯให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

วิทยาลัยฯตระหนักดีว่า วิทยาลัยฯมีหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขให้กับ
ผู้เรียน โดยมีเปูาหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเองได้ต่อไป การจัดการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยจึงเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่ หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา 
ฉันมีปลากินตลอดไป” นั่นคือ มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มากกว่า ความรู้ เพราะเราเชื่อมั่นว่า 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างข้ึนก่อนแล้วผลลัพธ์ของกระบวนการจะเกิดเป็นความรู้ ของตัวผู้เรียน
เอง ซึ่งเป็นความรู้ที่ถาวร มิใช่ เป็นความรู้ที่ได้จากการจดจ าข้อความ    

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยจัดท ายุทธศาสตร์ด้านวิชาการข้ึน โดยก าหนดนโยบายและโครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้สอดคล้องกับคุณภาพบุคลากรที่ประเทศ
ต้องการ โดยในปีการศึกษา 2556 และจัดให้มีคณะท างานในระดับต่างๆทั้งผู้บริหาร ฝุายวิชาการ ครูผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของภาคการผลิต 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 



 

    

 

 

โครงการพัฒนารายการสมรรถนะประจ าชั้นปี 

โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

โครงการฝึกอาชีพ 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

นโยบายที่ 2: ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Approach 

โครงการ Learning By Practice 

โครงการสัมมนาวิชาชีพ "สู่เส้นทางอาชีพ" 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนร่วมในสถานประกอบการ 

โครงการ Happy Homework 

โครงการ Payaptechno Service 

โครงการวันวิชาการ 

นโยบายที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

โครงการ "บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ” 

โครงการ "ID: Safety Tidy Quality" 

โครงการ "เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม” 

โครงการ "น าเสนอดี มีความมั่นใจ ใฝุงานบริการ" 

โครงการ "ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม” 

โครงการ "ทักษะดี มีความสะอาด มาตรฐานสูง" 



 

    

 

 

นโยบายที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะแกน หรือ ทักษะหลักของนักศึกษา (Key Skill or Core Skill) 

โครงการรักการอ่าน 

โครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ 5: ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

โครงการ Happy Vocabulary (Quiz 7.55) 

โครงการ Five Stars Language 

นโยบายที่ 6: ส่งเสริม และ พัฒนา ทักษะการคิดให้กับผู้เรียน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา Thinking Skill 

โครงการพอเพียง 

นโยบายที่ 7: ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการให้กับผู้เรียน 

โครงการ Little Manager 

นโยบายที ่8: ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกให้สามารถสนับสนุนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 

โครงการเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ "คุณครูชุมชน" 

นโยบายที่ 9: ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับการเอา
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ความส าคัญกับพัฒนาการ และช่วยยกระดับศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 

โครงการแก้ไขผลการเรียน 

นโยบายที่ 10: ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการ
บริการวิชาการสู่ชุมชน 



 

    

 

 

โครงการวัดแววความถนัดทางด้านวิชาชีพ 

โครงการรณรงค์ลดการเผาเราช่วยโลก 57 

โครงการศูนย์บริการวิชาชีพ 

โครงการการเรียนรู้ผ่านรายวิชาโครงการ 

โครงการ “กิจกรรม AC บริการสังคม” 

โครงการ “กิจกรรม TI Service” 

 

นโยบายที่ 11: ส่งเสริม และ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพให้กับ
ครูผู้สอน 

โครงการ "พัฒนาภูมิรู้..ครูวิชาชีพ" มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออบรมและพัฒนาครูผู้สอน ในด้านความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพ  

โครงการ "เรียนรู้...สู่ครูมืออาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรม และพัฒนาทัศนคติ  ความคิดความเข้าใจ  และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ไป 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน ชั้นปี 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด (1) 

จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน(๒) 

จ านวนผู้เรียน     
ที่เหลือ (๓) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.00 ขึ้นไป 
จ านวน 
(๔) 

ร้อยละ 

 
 
 
ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยกรรม 1 81 2 79 67 84.81 
พณิชยการ/บัญชี 2 10 0 10 9 90.00 
 
 

3 35 1 34 31 91.18 

พณิชยการ/การขาย 2 13 0 13 9 69.23 
 
 

3 31 0 31 22 70.97 

พณิชยการ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 15 0 15 13 86.67 

  3 ๖๕ 0 ๖๕ ๕๘ ๘๙.๒๓ 
 
 
 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-sedthabut/achieve


 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการ
สอน 
นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดด้วย 
 
ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจาก
จะจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญ
ตลอดมาคือคุณภาพของผู้เรียน จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว       สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่วิทยาลัยให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้เรียนไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานอาชีพเป็น
หลัก  นักศึกษาท่ีศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาควรจะมุ่งสู่การประกอบอาชีพหรือท างานเป็นหลักแต่ในปัจจุบัน
ค่านิยมของการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสูงขึ้น  ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไปศึกษาต่อวิทยาลัยฯได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการผลิตบุคลากรในสายอาชีพ และมุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
 
ความพยายาม (Attempt) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัย วิทยาลัยได้จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานและ ชุมชน ตลอดจนด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
1.  ฝุายวิชาการ ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความต้องการ
ด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาและน าแบบประเมินนี้ใช้ในการวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย 
2.  ฝุายวิชาการได้ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือท าความร่วมมือในการพัฒนาการจัด
กาเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะ และได้ก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการและสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ  
 
 



 

    

 

 

 
 
 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve)  
ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล  

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี 96 1,091 92 1,013 95.83 92.85 
รวม 1,187 1,105 93.09 
 
ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 



 

    

 

 

มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัยก าหนดไว้
ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความ
สนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานอาชีพเป็น
หลัก  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาควรจะมุ่งสู่การประกอบอาชีพหรือท างาน      เป็น
หลัก  แต่ในปัจจุบันค่านิยมของการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสูงขึ้น  ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไป  ศึกษาต่อ
วิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตบุคลากรในสายอาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร      เข้าสู่
ตลาดแรงงาน  จึงได้จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือมุ่งหวังให้นักศึกษา
มีสมรรถนะที่แท้จริงและสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา          อีกท้ังได้ท า
การแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่ออีกด้วย 
 
ความพยายาม (Attempt) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา    มี
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตที่เป็นผลผลิต
จากกระบวนการของวิทยาลัย และผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนด าเนินการ
หาข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1.ฝุายวิชาการ ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความต้องการด้าน
สมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาและน าเกณฑ์มาตรฐานนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
2.ฝุายวิชาการได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
โดยฝุายวิชาการของวิทยาลัยได้ร่วมกันสรรหาข้อสอบจากหน่วยงานกลางที่มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือมา
ใช้เป็นข้อสอบในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนอกจากนี้ฝุายวิชาการยังได้จัดหาข้อสอบเพ่ิมเติม โดยความ



 

    

 

 

ร่วมมือจากสถานประกอบการเครือข่าย ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝุายวิชาการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับ
นักศึกษาเพ่ีอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา และแนะน าแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนดการที่ฝุายวิชาการได้ประกาศให้
ทราบ นอกจากนี้ ฝุายวิชาการได้จัดท าสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป 
3.ฝุายทะเบียนและประมวลผลได้จัดท าระเบียบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อใช้ส าหรับการติดตามข้อมูล
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
3.1 ระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ด าเนินการจัดเก็บ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.2 ข้อมูลความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน(การศึกษาต่อ/การท างาน/การประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว) โดยจัดท าก่อนส าเร็จการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแนะแนว
การศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  
3.3 ติดตามข้อมูลสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลครั้งแรกในเดือน
สิงหาคม 2557 และหลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสิ้นปีการศึกษา  
3.4 ติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดย
จัดเก็บครั้งแรก เมื่อส าเร็จการศึกษา และครั้งต่อไปจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 131 120 91.60 

-สาขาวิชาพาณิชยการ    
(สาขางานการบัญชี) 

35 34 97.14 

-สาขาวิชาพาณิชยการ    
(สาขางานการขาย) 

31 24 77.41 

-สาขาวิชาพาณิชยการ(สาขา
งานการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

65 62 95.38 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

69 58 84.06 

-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

69 58 84.06 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 115 94 81.73 

-สาขาวิชาเครื่องกล 71 60 84.51 

-สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์) 

21 17 80.95 



 

    

 

 

-สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
ไฟฟูาก าลัง) 

23 17 73.91 

รวม ปวช. 315 272 86.35 

 
 
 
 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 85 65 76.47 
 -สาขาวิชาการบัญชี 33 25 75.76 
 -สาขาวิชาการตลาด 19 15 78.95 
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 25 75.76 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

33 22 66.67 

 
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

33 22 66.67 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 66 48 72.73 
 -สาขาวิชาเครื่องกล 36 29 80.56 
 -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 16 8 50.00 
 -สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 14 11 78.57 
รวม ปวส. 184 135 73.37 
รวม ทั้งหมด 499 407 81.56 
หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
 
ความส าเร็จ 



 

    

 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ความตระหนัก (Awareness)         
 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจตระหนักถึงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) และทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skill) เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ ท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคม      
และการร่วมตัวกันของประชาคมอาเซียน จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills)  
และทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skill) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และท างานได้อย่างมีมาตรฐาน ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต”        
 วิทยาลัยตระหนักดีว่า วิทยาลัยมีหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเน้นการเรียน
ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข และมีเปูาหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเอง
ได้ต่อไป การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยจึงเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน 
สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป” นั่นคือ มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มากกว่า ความรู้ 
เพราะเราเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นก่อนแล้วผลลัพธ์ของกระบวนการจะเกิดเป็น
ความรู้ ของตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่ถาวร มิใช่ เป็นความรู้ที่ได้จากการจดจ าข้อความ    
ความพยายาม  (Attempt) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) และทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skill) ที่
จ าเป็นในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมวิทยาลัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



 

    

 

 

การพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 
จัดด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 6 ด้านให้กับผู้เรียนในรายวิชา โดย
ฝุายวิชาการด าเนินการจัดอบรม สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนเรื่องทักษะหลัก (Core Skills)      ในขั้นการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนวัดประเมินผล ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะหลัก
ตลอด ภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชา ได้
ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียน และได้วางแผน       การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 6 ด้านตามที่
ก าหนด  
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skills) 
 ฝุายงานวิชาการก าหนดให้มีการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพประจ าสาขาวิชา โดยมีการท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และมี
การจัดอบรมอาจารย์ในการก าหนดสรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการจัดอบรมให้
อาจารย์จัดท าชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพประจ าสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และได้เรียนรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา
/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบผ่าน  
ทั้ง 2 วิชา 

ร้อยละ 
 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบีย
นเข้า
ทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่
มีคะแนน
เฉลี่ย
จากการ
ทดสอบ
ทาง
การศึกษ
า
ระดับชา
ติขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบีย
นเข้า
ทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน
เฉลี่ยจาก
การ
ทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขึ้นไป 

ร้อยละ 



 

    

 

 

การบัญชี/
พนิชยการ 

36 34 26 76.47 34 26 76.47 26 76.47 

การขาย/
พานิชย
การ 

25 23 16 69.56 23 7 34.43 14 60.87 

คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ/
พนิชยการ 

65 63 46 73.02 63 46 73.02 46 73.02 

การ
ท่องเที่ยว/
การ
โรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว 

69 61 40 65.57 61 44 72.13 47 77.05 

ยานยนต์/
เครื่องกล 70 60 15 25.00 60 30 50.00 28 46.67 

อิเล็กทรอ
นิกส์/
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอ
นิกส์ 21 19 8 42.11 19 11 57.89 10 52.63 

ไฟฟูา
ก าลัง/
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอ
นิกส์ 23 17 6 35.29 17 13 76.47 9 52.94 

 รวม 309 277 157 56.68 277 177 63.90 180 64.98 



 

    

 

 

ทั้งหมด 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
ขึ้นไปจากการทดสอบ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 

การบัญชี 32 27 19 70.37 

การตลาด 19 17 7 41.18 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 63 39 61.90 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 34 25 19 76.00 

เครื่องกล 37 25 10 40.00 

อิเล็กทรอนิกส์ 15 13 5 38.46 

ไฟฟูาก าลัง 13 10 4 40.00 

รวมทั้งหมด 182 143 79 55.24 

 
 
ระดับชั้น ร้อยละ 
ปวช. 64.98 
ปวส. 55.24 
สรุป 61.67 

 
ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 



 

    

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ความตระหนัก (Awareness) 



 

    

 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจตระหนักดีว่า ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาทักษะอาชีพได้ต่อไปจึงก าหนดให้มี การพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษา 
และการสื่อสารเป็นสมรรถนะอันเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการท างาน และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่ว่า “บูรณา
การทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” ต่อไป    
ความพยายาม (Attempt) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษา และการสื่อสาร ตลอดจนสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารในอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม วิทยาลัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 
จัดด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 6 ด้านให้กับผู้เรียนในรายวิชาโดย
ฝุายวิชาการด าเนินการจัดอบรม สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนเรื่องทักษะหลัก (Core Skills) ในขั้นการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนวัดประเมินผล ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะหลัก
ตลอดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชาได้ตระหนัก
และมีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะหลัก ( Core Skills) ให้กับผู้เรียน และได้วางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 6 ด้านตามที่ก าหนดไว้ 
ตลอดจนได้จัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่พิจารณาพัฒนาการทักษะหลัก (Core Skills)      ของผู้เรียน
ด้วย โดยทักษะหลักเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษา และการสื่อสาร ตลอดจนสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารในอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นี้เป็น หนึ่งใน 6 ทักษะหลักที่ครูผู้สอนได้น าไปพัฒนาผู้เรียน  
โครงการ Happy Vocabulary (Quiz 7.55) 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ฝุายวิชาการวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ Happy 
Vocabulary ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสะสมทีละน้อย 
อย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งวิทยาลัยได้จัดท าชุดค าศัพท์ที่นักศึกษาควรรู้ขึ้นเป็นหมวดหมู่ตาม
ลักษณะการใช้งานและความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน แล้วน าค าศัพท์มาจัดการเรียนรู้ ผ่านรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และจัดทดสอบความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ วันละ 5 และ 10 ค าอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ตามล าดับ ผลการด าเนินการพบว่านอกจากจะสามารถพัฒนาความรู้
ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างได้ผลแล้ว กิจกรรมนี้ยัง
ได้พัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ และความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง 
โครงการ Five Stars Language 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและยกระดับในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ฝุายวิชาการวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ 
Five Stars Language ขึ้นโดยเป็นการจัดให้มีการเรียนภาษาเพ่ิมเติม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 



 

    

 

 

ภาษาจีน และภาษาญี่ปุุน ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาชีพ โดยการปรับปรุงแผนการเรียนประยุกต์จาก
ฝุายวิชาการ และหัวหน้าแผนกให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาท่ีได้เรียน
เพ่ิมเติม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต และยังมีการก าหนดมาตรฐานของ
นักศึกษาในแต่ละระดับจะต้องผ่านมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  
 

ระดั
บ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. การบญัชี/พนิชยการ 36 34 23 67.65 

 การขาย/พานิชยการ 24 23 15 65.22 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พนิชยการ 65 63 39 61.90 

 การท่องเที่ยว/การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

66 61 48 78.69 

 ยานยนต์/เครื่องกล 73 60 27 45 

 อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

21 19 8 42.11 

 ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 23 17 5 29.41 

รวม ปวช. 307 277 163 58.84 

ปวส. การบัญชี 36 34 21 61.76 



 

    

 

 

 การตลาด 24 23 15 65.22 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 63 39 61.90 

 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 66 61 48 78.69 

 เครื่องกล 72 60 27 45 

 อิเล็กทรอนิกส์ 21 19 8 42.11 

 ไฟฟูาก าลัง 23 17 5 29.41 

รวม ปวส. 307 277 163 58.84 

รวมทั้งหมด 489 420 242 57.62 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง   
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 
เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

ปวช.      
      
รวม 
ปวช. 

     

ปวส.      
      
รวม 
ปวส. 

     

รวมทั้งหมด     
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 



 

    

 

 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
 
มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
ความตระหนัก (Awareness)        
 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสามารถวัดได้อย่างง่ายที่สุด ดูจาก อัตราส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
ดังกล่าวต้องเกิดข้ึนภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาด้วย   
ความพยายาม (Attempt) 
เพ่ือให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ ตามเกณฑ์คุณภาพของวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีกระบวนการติดตาม
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง     
ในการดูแลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง       
ทุกปีการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน  ประชุมผู้ปกครองแบบกลุ่มย่อย โดยฝุายวิชาการ           
และฝุายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินงานร่วมกันในการส่งเสริม-ดูแล-และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
ทั้งในด้านผลการเรียน และด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ     
โดยเน้นความเขา้ใจร่วมกันและความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไข                   
ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี/พานิชยการ 35 31 88.57 
 การขาย/พานิชยการ 31 23 74.19 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พานิชยการ 65 59 90.77 
 การท่องเที่ยว/การโรงแรมและการท่องเที่ยว 69 52 75.36 
 ยานยนต์/เครื่องกล 71 51 71.83 
 อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 21 15 71.42 



 

    

 

 

 ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 23 16 69.57 
รวม ปวช. 315 247 78.41 
ปวส. การบัญชี 33 24 72.73 
 การตลาด 19 15 78.95 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 26 76.47 
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 33 15 45.45 
 เครื่องกล 36 30 83.33 
 อิเล็กทรอนิกส์ 16 8 50.00 
 ไฟฟูาก าลัง 14 8 57.14 
รวม ปวส. 185 126 68.11 
รวมทั้งหมด 500 373 74.60 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ รอ้ยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน    
1 ปี 
ความตระหนัก (Awareness) 
จากค าขวัญของวิทยาลัยที่ว่า“คิดเป็น เน้นปฎิบัติ จัดการได้”ที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ       เป็น
พ้ืนฐานในการจัดการ วิทยาลัยฯมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ได้ เราจึงคิดค้น และ ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่อัตราการศึกษา
ต่อ การมีงานท า และ การประกอบอาชีพอิสระเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนึ่ง ซ่ึง
สามารถบ่งบอกได้ว่ากระบวนการต่างๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใดคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเป็น
เจ้าของกิจการ  หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้วางใจจนได้รับต าแหน่ง
หัวหน้างาน และวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างนักศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ  วิทยาลัยจึงมีการส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
ความพยายาม (Attempt) 
วิยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือท าการสรุปผล ในการได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยวิธีการให้ผู้ส าเร็จการศึกษา            กรอก
แบบสอบถาม และการกรอกรายละเอียดนักศึกษาศิษย์เก่า รวมถึงการติดตามรายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

ผู้ได้งานท าภายใน 
1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน     
1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อ 

อ่ืนๆ 

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

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พานิชยกรรม/พณิชยการ/
การบัญชี 

49 6 12.24 0 0.00 41 83.67 2 4.08 0 0.00 

พาณิชยกรรม/พณิชย
การ/การขาย 

27 0 0.00 1 3.70 23 85.19 1 3.70 2 7.41 

พาณิชยกรรม/พณิชย
การ/คอมพิวเตอร์ 

75 1 1.33 0 0.00 59 78.67 7 9.33 8 10.67 

ปวช. 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว/การโรงแรม
และการท่องเที่ยว/ธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
 

71 1 1.41 0 0.00 62 87.32 2 2.82 6 8.45 

 
 
 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ได้งานท าภายใน 
1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน     
1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อ 

อ่ืนๆ 

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

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/เครื่องกล/ 
ยานยนต์ 

49 4 8.16 0 0 37 75.51 2 4.08 6 12.24 



 

    

 

 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

28 1 3.57 0 0 27 96.43 0 0 0 0 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์/ 
ไฟฟูาก าลัง 

16 0 0.00 0 0 13 81.25 0 0 3 18.75 

รวม ปวช. 315 13 4.13 1 0.32 262 83.17 14 4.44 25 7.94 

 บริหารธุรกิจ/การบัญชี 37 3 8.11 0 0.00 31 84 3 8.11 0 0 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 
 

บริหารธุรกิจ/การตลาด 12 2 16.67 1 8.33 7 58.33 1 8.33 1 8.33 

บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/การพัฒนาโปรแกรม 

14 0 0.00 0 0.00 10 71.43 1 7.14 3 21.43 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ได้งานท าภายใน 
1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน     
1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อ 

อ่ืนๆ 

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

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 

บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 

21 3 14.29 1 4.76 14 66.67 1 4.76 2 9.52 

ปวส. 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

28 0 0.00 0 0 24 85.71 4 14.29 0 0 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/เครือ่งกล/
เทคนิคยานยนต์ 

38 13 34.21 0 0.00 6 15.79 6 15.79 13 34.21 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม 

15 8 53.33 0 0.00 6 40.00 1 6.67 0 0.00 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟูาก าลัง 

11 2 18.18 0 0.00 2 18.18 1 9.09 7 63.64 



 

    

 

 

 
 
 
 

รวม ปวส. 176 31 17.61 2 1.14 100 56.82 18 10.23 26 14.77 
รวมทั้งหมด 491 44 8.96 3 0.61 362 73.73 32 6.52 51 10.39 
หมายเหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 



 

    

 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา ( 
สถานศึกษาจัดท า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่มุ่งม่ันในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา    มีทักษะ
ในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพื้นฐานในการจัดการ     ผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับค าขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฎิบัติ จัดการได้”        คือมี
ทักษะการคิด การน าเสนอทักษะการท างานพ้ืนฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงานและชีวิต
อย่างมีความสุขได้ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้  
เราจึงคิดค้น และทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตราการศึกษา     
ต่อการมีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนึ่ง 
ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา     
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างาน   
หรือเป็นเจ้าของกิจการ  หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจ จนได้รับ
ต าแหน่งหัวหน้างาน และวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างนักศึกษาที่
ดีมีคุณภาพ  วิทยาลัยจึงมีการส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน  องค์กร              หรือสถาน
ประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานในแต่ละปีการศึกษา  และท าการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของหัวหน้างานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ          ไปยังหน่วยงาน 
องค์กร หรือสถานประกอบการเพื่อให้หัวหน้างานพิจารณาประเมิน ร่วมกับการใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
เพ่ือศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของหัวหน้างานต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จได้น าข้อมูลความพึงพอใจ            มา
ประมวลผลเป็นรายบุคคล และหาค่าเฉลี่ยรายสาขาวิชา และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาใช้ในเป็นข้อมูลส าคัญใน
การวางแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 



 

    

 

 

 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจโดย
ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
สร้าง
เครื่องมือ
เพื่อเก็บ
ข้อมูล  
 

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบ
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผู้รับ 
บริการ 

สถาน
ประกอบ
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผู้รับ 
บริการ 

สถาน
ประกอบ
การ 

สถาน 
ศึกษา 

ผู้รับ 
บริการ 

มี 17 26 8 15 21 8 86.67 100.00 100.00 
รวม 51 44 86.27 
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 



 

    

 

 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก  
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 4 ดี 
1.5 4 ดี 
1.6 ไม่สรุป ไม่สรุป 
1.7 4 ดี 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รวม 37  
คะแนนเฉล่ีย 4.63 ดีมาก 
 
จุดเด่น   
1.มีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2.มีการกระบวนการด าเนินการในส ารวจข้อมูลนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ 
 
จุดควรพัฒนา   



 

    

 

 

ควรมีการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ให้เพ่ิมขึ้นทั้งด้าน
วิชาชีพและวิชาชีพพ้ืนฐาน 
การติดตามดูแลให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนตามระบบ โดยมีการด าเนินการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
กับ วิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  
ความตระหนัก (Awareness)         
 ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาสิ่งที่จ าเป็นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศคือ แรงงาน  
ผู้ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งถ้าแรงงานมีสมรรถนะในการท างานตรงกับงานที่ท า ก็จะท าให้
งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และคุณภาพที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาของประเทศไปด้วย            
แต่สถานการณ์แรงงานในประเทศปัจจุบันก าลังประสบปัญหา สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีฝีมือ      
ส่วนใหญ่นักศึกษา ที่จบออกไปท างาน ยังขาดสมรรถนะในการท างานที่เป็นจริง ท าให้แต่ละสถานประกอบการ
ประสบปัญหามากก็คือ เมื่อรับพนักงานเข้าไปท างาน ต้องจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าไปท างานใหม่  แสดงให้
เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ไม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถท างานและสมรรถนะ    
ในการท างานได้จริง มุ่งแต่ให้นักศึกษาเรียนแต่ละทฤษฎีหรือให้นักศึกษาจดจ าจากต ารา ขาดการฝึกให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยมีเปูาหมายมุ่งผลิตบุคลากรใน
ระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา



 

    

 

 

อย่างแท้จริงอีกท้ังยังมุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ    มีความ
เป็นสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างให้ผู้เรียน       มี
ทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติเป็นพื้นฐานในการจัดการ สามารถ
ท างานได้จริง มีสมรรถนะตรงตามสาขาท่ีเรียน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจริงๆ  
ความพยายาม (Attempt)         จาก
ความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน 
ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานบัน
การศึกษาท่ีผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มาก ที่
สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับ การ
ฝึกจากสถานประกอบการจริง  
วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้นักศึกษามี
สมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ
ประจ าปี 2557 ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการปี 2557  ซึ่งมี
โครงการที่ด าเนินการดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) จากเว็บไซตข์องต่างประเทศเช่นประเทศ
อังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น  
  น าข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าสมรรถนะประจ าชั้นปี  พร้อมทั้งจัดท า
แผนการเรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
  มีการก าหนดยุทธศาสตร์แผนกเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะประจ าชั้นปี 
๑.๔  จัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดสมรรถนะของรายวิชาและก าหนด Learning outcome ไว้อย่าง
ชัดเจน 
๑.๕  จัดโครงการสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ทุกภาคการศึกษา 
๑.๖  จัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการหรือฝึกงาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ 
ค้นคว้าข้อมูลมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards )จากเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย 



 

    

 

 

น าข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าสมรรถนะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาบน
พ้ืนฐานของความต้องการของสถานประกอบการด้านสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเป็นหลัก 
ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเรื่องการจัดการเรียนรูปแบบ Apprenticeship Program จ านวน 33 
แห่ง 
ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการเพ่ือทดสอบ
สมรรถนะของนักศึกษาก่อนส่งนักศึกษาออกเรียนในรูปแบบ Apprenticeship Program 
ท าการพัฒนา Module รายวิชาจากมาตรฐานอาชีพที่ท าการศึกษาค้นคว้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Apprenticeship Program 
มีการจัดการวัดประเมินผลจากสถานประกอบการร่วมกับการเรียนการสอน 
 ส่วนการประเมินผลการใช้หลักสูตรนั้นมีการวัดประเมินผลเพ่ือที่จะได้พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาเกิด
สมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 อาจารย์จัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดสมรรถนะของรายวิชาและก าหนด Learning outcome ไว้อย่าง
ชัดเจน  
 มีการประเมินผลจากการสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถสอบสมรรถนะวิชาชีพผ่านร้อย
ละ 80  
 มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาท่ีออกเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  วิทยาลัยฯมีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Apprenticeship 
Program 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา Module ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของสถานประกอบการ 
มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Apprenticeship Program 
           จากการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยที่วิทยาลัยฯ มีการค้นคว้า
ข้อมูลมาตรฐานอาชีพจากต่างประเทศ การจัดท ารายละเอียดสมรรถนะประจ าชั้นปี การจัดท าชุดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงท าให้ระบบการวัดประเมินผลนั้น
ต้องสามารถวัดประเมินผลสรรถนะของนักศึกษาอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับรายวิชา 
วิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงมีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล       โดยมี
กระบวนการตั้งแต่การแยกประเภทรายวิชาและจัดโครงสร้างการให้คะแนนที่ชัดเจนตามประเภทวิชา    มีการ
ให้คะแนนแบบเป็นสัดส่วน มีทั้งคะแนนด้านทักษะการใช้ชีวิต ( Core Skill ) และคะแนนทักษะวิชาชีพ 
(Occupational Skill) ร่วมไปถึงการจัดเกณฑ์การวัดประเมินผลตามประเภทรายวิชาเพ่ือให้ช่วยยกระดับ



 

    

 

 

คุณภาพของนักศึกษา และเหมาะสมกับประเภทวิชา และยังมีการจัดท าระบบปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลโดยมี
การให้อาจารย์ภายในแผนกสามารถปรับเกณฑ์การวัดผลได้ตามความเหมาะสมจากการจัดการเรียนการสอน
โดยที่ต้องน าเสนอและผ่านความคิดเห็นจากหัวหน้าคณะ ท าให้เกณฑ์การวัดผลมีความเหมาะสมกับการวัด
ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพ และวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดการวัดประเมินผลในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งมีการวัด
ประเมินผลดังนี้ 

ระดับ รายละเอียดการวัดประเมินผล 

1.ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

1.การจัดท าโครงสร้างการให้คะแนนแยกตามประเภทวิชา 
2.การจัดเกณฑ์การวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับประเภทวิชา 
3.การจัดการสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
4.การจัดการสอบอัตลักษณ์ 

2.ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

การจัดท าโครงสร้างการให้คะแนนแยกตามประเภทวิชา 
การจัดเกณฑ์การวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับประเภทวิชา 
การประเมินผลคะแนนจากสถานประกอบการ 
การประเมินผลคะแนน Core Skill 
การประเมินผลคะแนน Occupational Skill 

และวิทยาลัยฯ มีการจัด รายงานผลการเรียนให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยมีวิธีการจัดการรายงานผลการ
เรียนดังนี้ 
          1. การรายงานผลการเรียนให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานผลการเรียนโดยที่
อาจารย์ให้นักศึกษามารับผลการเรียนเป็นรายบุคคล จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหากนักศึกษามีผลการที่ติด F,I 
ก็จะมีอาจารย์จะพูดคุยท าการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถแก้ไขผลการเรียนได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           2. การรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองนั้นจะมีการรายงานผล 2 ช่องทางคือ ให้นักศึกษาน าผล
การเรียนส่งให้กับผู้ปกครอง และมีการส่งจดหมายแจ้งผลการเรียนให้กับผู้ปกครอง ส่วนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนที่ติด F,I นั้นจะผู้ปกครองมาร่วมกันวางแผนแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขผลการเรียน
ได้ตามระยะเวลา 
 
ผลการด าเนินการ  (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 



 

    

 

 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่

เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 
100 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะ   ที่สภาพ
จิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่จะรู้และความ
ต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    
อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้”  ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  
ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขาวิชารวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ
ตนตามค่านิยม 12 ประการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งทักษะการท างาน และทักษะการใช้ชีวิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้
แนวคิดท่ีว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของนักศึกษาเม่ือได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท า



 

    

 

 

ให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือข้อ
สงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายามหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือหาค าตอบให้ 
ดังนั้นวิทยาลัยฯ ได้ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการควบคุม
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
ความพยายาม (Attempt) 
จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญท่ีจะท าเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน  ซึ่งจะเป็นผู้
ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1.มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
2.การจัดท าชุดการเรียนรู้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ และเน้นสมรรถนะของรายวิชา 
3.จัดโครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข เช่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project Approach โครงการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning By Practice) เป็นต้น 
4.จัดให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชา โดยจากหัวหน้าแผนกหรือ
คณะ และจากนักศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามชุดการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ และเป็นไป
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
5.จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานให้แต่ละสาขาวิชา 
จากความพยายามของวิทยาลัยฯ ที่จะด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จึงมีโครงการและกิจกรรม     ที่
ด าเนินการดังนี้ 
1. การจัดท าชุดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะก าหนดสมรรถนะ
รายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมีการก าหนด Learning out come 
ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมการท าชุดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่ครูผู้สอนจะต้องมาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะของชั้นปีและรูปแบบกิจกรรม 
2. การประเมินชุดการเรียนรู้โดยจะท าการประเมินโดยตัวผู้สอนเอง และหัวหน้าแผนกหรือคณะจะท าการ
ประเมินอีกครั้ง ซึ่งการประเมินชุดการเรียนรู้นั้นจะได้รับการประเมินครบทุกรายวิชา 
3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 



 

    

 

 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project  Approach เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยผู้เรียนจะได้ใช้จินตนาการ ได้คิด ได้น าเสนอผลงานซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
5. โครงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ(Learning By Practice) โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติและสรุปบทเรียน ได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่านการปฏิบัติในการท าชิ้นงานโดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดลักษณะของชิ้นงานนักศึกษาและมีการประเมินผลผ่านรายวิชาและมีการทดสอบ
ผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
6. การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะด าเนินการวัดประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
6.1 จากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือคณะหรือจากงานวิชาการกลางท าการนิเทศการสอนของ
อาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือในบางครั้งได้รับนิเทศ
มากกว่า 2 ครั้ง  
6.2 จากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ โดยทางฝุายวิชาการกลางจะท าการประเมินให้นักศึกษาท าการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาค
เรียนละ 1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ท าการประมวลข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับ แต่ละสาขาวิชาเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยหัวหน้าแผนกจะน าผลการประเมินแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอน
พร้อมให้ค าแนะน าในเรื่องที่ควรปรับปรุง 
7. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึกของแต่ละสาขา ในปีการศึกษา 2557 ไว้เป็นเงินจ านวน 
293,897 บาทซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติได้ดีมาก
ขึ้น และในส่วนของนักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้มากข้ึนจากการลงมือปฏิบัติ  โดยผู้สอนในแต่ละรายวิชา
จะต้องจัดท ารายวัสดุฝึกท่ีจะต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเสนอให้กับสาขาวิชาเป็น         ผู้
พิจารณาและเสนอจัดซื้อ 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ  100 



 

    

 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ  100 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ  100 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ  100 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 
ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครูตามภาคผนวก 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ครูผู้สอนมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องทักษะการคิดและทัศนคติของครูผู้สอนเป็นอันดับแรก เนื่องจาก



 

    

 

 

หากครูผู้สอนยังมีทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมก็จะไม่ก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ วิทยาลัยจึงจัดกระบวนการในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดท าแผนการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะวิชาชีพ การจัดด้วยเทคนนิควิธีการหลากหลาย มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเทคนิค
วิธีการสอน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
ความพยายาม (Attempt) 
จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญท่ีจะส่งผลถึงระดับ
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คือครูผู้สอน วิทยาลัยจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ส าหรับครูผู้สอนในเรื่องการบริหารห้องเรียนอย่างมีประสิทฺภาพ(Class Management) และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในการเรียนการสอน( Happy Learning รวมถึงการจัดท าวิจัยใน
ห้องเรียนที่ถูกต้องและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
ในช่วงระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนก็สร้างกระบวนการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ทั้งการตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การจัดท าบันทึกหลังการสอนและน าผลการนิเทศ
จากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนางานวิจัยในด้านการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 
100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 
100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท า
บันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 
100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 39 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ จ านวน 39 



 

    

 

 

เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาไว้อย่างชัดเจน โดยการวัดผลประเมินผลด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ ทราบและ
ตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินผล โดยค านึงถึงสมรรถนะอาชีพ และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพยายาม (Attempt) 
 ด้วยวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงกระบวนการ การด าเนินการให้ได้คุณภาพในการวัดและประเมินผล โดยการ
สร้างความตระหนักถึงผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์และเพ่ือการยกระดับมาตรฐานทางด้านการวัดผลและประเมินผล โดยสอดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผลในรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพด้วย 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล(มี/ไม่
มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 



 

    

 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา แรงงานผู้ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งถ้าแรงงานมีสมรรถนะในการ
ท างานตรงกับงานท่ีท า ก็จะท าให้การพัฒนางานมีคุณภาพส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศด้วย แต่ด้วยสภาพ
ปัจจุบันที่ประเทศชาติประสบปัญหา สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ ฝีมือ สอดคล้องกับความ
ต้องการบุคลากร 
 วิทยาลัยฯ มีเปูาหมายมุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่เรียน
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ 
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังภายในภายนอก 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมทศวรรษหน้าได้อย่างมีคุณภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานประกอบการ        
และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมบรรยากาศที่เรียนรู้ที่ดีให้กับนักศึกษาเพ่ือให้   
มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยการฝึกงาน
กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดพิธีลงนามท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) โดยมีสถาน
ประกอบการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ จ านวน  58 แห่ง 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
มี 



 

    

 

 

 
 
 
 
 
ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5.00 ดีมาก 
2.2 5.00 ดีมาก 
2.3 5.00 ดีมาก 
2.4 5.00 ดีมาก 
2.5 5.00 ดีมาก 
รวม 25  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

 
จุดเด่น   
1.สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างชัดเจน และมีการจัดท าชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพทุกรายวิชา 



 

    

 

 

2.สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าในจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
  
จุดควรพัฒนา   
1.สถานศึกษาควรวางแผนการจัดการสัมนาสรุปโครงการฝึกงานและเรียนร่วมกับสถานประกอบการโดยเชิญ
สถานประกอบการเข้าร่วมการสัมนามามีส่วนร่วมในการสรุปผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ให้ความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพมาตรฐาน
สถานศกึษาเป็นอย่างยิ่งเพราะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและยังส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย    ที่เก่ียวข้องมี
การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

ความพยายาม(Attempt) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการให้มีสรรหารคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใน
ปีต่อไป โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท าการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 

2. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 

3. จัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยร่วมจัดท าแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินการ(Achieve) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม่
มี) 



 

    

 

 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

4.80 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
หมายเหตุ 

 



 

    

 

 

2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาลประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ   โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 
2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1   

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ตามภาคผนวก 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญเรื่องของการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสา
นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2556-2560)โดยได้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและน า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีและสรุปรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. จัดท าสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

ผลการด าเนินการ(Achieve) 



 

    

 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3 



 

    

 

 

(1) (2) และ (3) 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  

รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่นักศึกษาชอบ
และสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญและวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการ
ท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นนักศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพื่อขีด
ความสามารถในการท างานในอนาคต 

 

ความพยายาม (Attempt) 

ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจึงก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษา ไว้ว่า คิด
เป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้  โดยมีโครงการสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 

  คิดเป็น  

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา Thinking skill 

๒.โครงการ Day Project 

เน้นปฏิบัติ 

             ๑. โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

 ๒. โครงการ Learning by practice  

    ๓. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์แต่ละสาขา 



 

    

 

 

จัดการได ้

 ๑. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project Approach 

 ๒. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เรียนร่วมกับสถานประกอบการณ์ 

 ๓. โครงการ Payaptechno service  

 ๔. โครงการวันวิชาการ Competency day 

 ๕. โครงการ Little manager 

นอกจากนั้นวิทยาลัยยังก าหนดอัตลักษณ์ของสาขาอย่างชัดเจนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่โดดเด่นในสาขา
งานที่ตนเองเรียนมา ดังนี้ 

สาขาการช่างยนต์ ช่างไฟฟูา และช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตลักษณ์ คือ  Safety Tidy Quality  มีกิจกรรม
สนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรม  ค้อนเดินสายไฟ ระดับชั้น ปวช.1 ทุกห้อง (สาขาช่างยนต์) 

กิจกรรม งานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับชั้น ปวช.2 (สาขาช่างยนต์) 

กิจกรรมจุดศูนย์ถ่วงล้อ ระดับชั้น ปวช.3 (สาขาช่างยนต์) 

กิจกรรมจุดศูนย์ถ่วงล้อ ระดับชั้น ปวส.1,2 (สาขาช่างยนต์) 

สาขาไฟฟูาก าลัง อัตลักษณ์ Safety Tidy Quality 

กิจกรรม งานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาและเครื่องใช้ไฟฟูา 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อัตลักษณ์ Safety Tidy Quality 

กิจกรรม SAFETY  TIDY  QUALITY 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตลักษณ์ คือ ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม  

สาขาการบัญชี อัตลักษณ์ คือ เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรม เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม 



 

    

 

 

สาขาการตลาด อัตลักษณ์ คือ น าเสนอดี มีความมั่นใจ ใฝุงานบริการ มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรมน าเสนอดี มีความม่ันใจ ใฝุงานบริการ 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อัตลักษณ์ คือ บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ มีกิจกรรม
สนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่ออัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

- หลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

  

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ประกาศจุดยืนของวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจนในพิธีเปิด
โรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 ในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วิทยาลัยไม่ใช่ธุรกิจ



 

    

 

 

บริการ แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม มีหน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม ตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ วิทยาลัยได้ระดมศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคส่วนต่างๆ ใน
ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ปัจจุบันนี้วิทยาลัย
สามารถสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้า การ
สนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันตลอดจนเป็น กัลยณมิตรในการยกระดับพัฒนาได้อย่างหลากหลายในระดับ
ท้องถิ่น ระดับสังคม ระดับประเทศชาติ และระดับนานาชาติ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษานั้นวิทยาลัยได้พิจารณาความต้องการของสังคมตลอดจนระดมความร่วมมือของชุมชน ตั้งแต่
กระบวนการก าหนดเปูาหมายของจัดการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผน
กิจกรรมสถานศึกษา โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่น สังคม ตลอดจนตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
มาร่วมกันค้นคว้า นอกจากนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนของชุมชนในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคการ
ผลิต นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยน าศักยภาพภายในที่มีไป
ร่วมพัฒนาสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์ให้กับเครือข่ายโดยการจัดท าโครงการ บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสังคมตามศักยภาพที่มีอยู่  

 

ความพยายาม (Attempt) 

 วิทยาลัยเปิดโอกาสและดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยมีการบริหารงานดังนี้ 

๑. การใช้วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารมาบริหารจัดการ ผสมผสานความร่วมมือบุคลากรในสถานศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกให้เข้ามาส่วนร่วมในการจัดท า วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา รวมทั้งการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒. หลังจากนั้น ประชุมทีมผู้บริหารในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ 

๓. ดึงการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการและกิจกรรมตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ โดยครูทุกคนจะมีค าสั่งให้รับผิดชอบกิจกรรม 

๔.ครูและบุคลกรในสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือดึงการมีส่วนร่วมและ
การท างานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 



 

    

 

 

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับภายในสถานศึกษา 

๑. ระดับบุคลากรภายในวิทยาลัย ผู้บริหารได้ กระจายอ านาจการบริหารงาน การตัดสินใจ และการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็นแต่ละระดับดังนี้ 

๑.๑ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ  1  คน 

รองผู้อ านวยการ 1 คน 

๑.๒ ผู้บริหารระดับกลาง 

หัวหน้าส่วนงาน วิชาการ ,ส่วนงานกิจการนักศึกษา , ส่วนงานอาคารสถานที่ ,ส่วนงานประกันคุณภาพ 

หัวหน้าคณะบริหารธุรกิจ ,คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,คณะช่างอุตสาหกรรม,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หัวหน้าแผนก แต่ละสาขาวิชาที่วิทาลัยฯเปิดจัดการเรียนการสอน 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ  งานกิจการนักศึกษางานอาคารสถานที่ และงานประกันคุณภาพแผนก 

๑.๔ ระดับครูผู้สอน/ผู้ปฏิบัติงาน 

๒. นักศึกษา วิทยาลัยได้ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯโดยมีหลักคิด
ที่ว่า ครูเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยมีครูที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและคอให้ค าแนะน า   

๓. ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้ 

๓.๑ จัดประชุมผู้ปกครอง จ านวน 1 ครั้ง 

๓.๒ โทรศัพท์เยี่ยมบ้านนักศึกษาเฉลี่ยคนละ 4 ครั้ง 



 

    

 

 

๓.๓ ส่งจดหมายแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง จ านวน  2 ครั้ง 

๓.๔ ตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการอ านวยการ 

๔. คณะกรรมการอ านวยการ  ในปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ จ านวน  
2  ครั้ง  โดยมีตัวแทนที่มาจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม  

๕. คณะกรรมการอ านวยการร่วม 4 ฝุาย ในปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ จ านวน  2  ครั้ง  

 

ระดับภายนอกสถานศึกษา   

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้จัดท ายุทธศาสตร์เครือข่ายชุมชน ขึ้นเพื่อกระจายอ านาจสู่ชุมชน และดึงเข้า
มามีส่วนร่วมต่อการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้จัดกลุ่มชุมชนแบ่งออกเป็น 7 
นโยบาย ดังนี้ 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

เครือข่ายชุมชนใกล้เคียง 

เครือข่ายหน่วยงานราชการ 

เครือข่ายสถานประกอบการ 

เครือข่ายต่างประเทศ 

เครือข่ายศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

4 ครั้ง 



 

    

 

 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.36 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕ ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

 



 

    

 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพื้นฐานที่จะน าไปสู่การยกระดับพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย     
ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ    
ไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อกลุ่ม    
ผู้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ         
มีความส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และ
มอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากร ท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดสรรคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

ความพยายาม (Attempt) 

 วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีแนวทาง    
การด าเนินงานดังนี้ 

๑ จัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกส่วนงาน เพ่ือรองรับการใช้งานในทุกๆ ด้าน  

๒ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการน าระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ 

๓ จัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 

๔ จัดระบบปูองกัน และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

๕ จัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 

๖ ก าหนดให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วนงาน จากระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 

๗ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมในสถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนด 

 

 



 

    

 

 

วิทยาลัยฯ จัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับ             ขีด
ความสามารถขององค์กรในด้านการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 

 กิจกรรมพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ค านึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดยระบบ Monitoring ที่สร้าง
ขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวพบว่าระบบ 
Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการ Filling 

จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และค านึงถึงความปลอดภัย
ของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และSoft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน วิทยาลัยได้จัดระบบข้อมูลและ
เอกสารโดยก าหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยระบบ
ข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการก าหนดรหัสงาน รหัสแฟูมงานโดยระบุรายการเอกสารข้อมูลในแต่ละแฟูม
งาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 

วิทยาลัยฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนา
องค์กรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความส าคัญของการ จัดวางระบบ
ข้อมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและ
เป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็น
หมวดหมู่โดยจัดหาระบบ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมี      การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลาให้มีความสามารถรองรับการเติบโตขององค์กร 

โครงการ Improvement Technology จัดท าขึ้นเพ่ือน าระบบเทคโนโลยี มาช่วยในการบริหารจัดการ และ
การจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย  ตลอดถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้ 

๒.๑ จัดชื้อโปรแกรมบริหารงานวิทยาลัยฯ เพ่ือจะได้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 



 

    

 

 

๒.๒ พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ Server เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเสถียรของระบบฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัยฯ 

๒.๓ ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายประจ าทุกห้อง ส านักงาน (Lan) และบริเวณในวิทยาลัยฯ (Wifi) เพ่ือ
ความสะดวกต่อการค้นคว้าและน าข้อมูลไปใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ 

๒.๔ ติดตั้งระบบการใส่รหัส Password ประจ าทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือความปลอดภัยของ
ข้อมูล และก าหนดสิทธิ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

๒.๕ พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดประจ าทุกห้องส านักงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับครู บุคลากร นักศึกษา 
รวมไปถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ ให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิด น าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๖ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรักษาข้อมูลให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน สะดวกรวดเร็วเมื่อ
ต้องการใช้ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดเวลาการท างานของบุคลากรให้น้อยลง 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญ
หายของข้อมูล 

 
มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มี 
 ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 4.62 

ความส าเร็จ 



 

    

 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อ
บ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่
ต้องการ และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบ           ความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

 

ความตระหนัก  (Awareness) 

ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่างทักษะวิชาชีพ 
(Skill for work) และศิลปะการใช้ชีวิต (Skill for Life) อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของสังคม และประเทศต่อไปวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน



 

    

 

 

กิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศิลปะการใช้ชีวิต ของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข (Learn to Live Together) และเรียนรู้ที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองมีความสุข (Learn to Be) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น วิทยาลัยฯ ตระหนักดีว่า     การดูแลตลอดจน
ให้ค าปรึกษาผู้เรียนระดับรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน 
ทั้งด้านความสนใจ ความคิด และพ้ืนฐานครอบครัว การรู้จักข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และการติดตาม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป และในสภาวะการในปัจจุบัน จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะ ท าใหส้ถานศึกษาไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายได้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะช่วยให้การการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยดี 
โดยจะ ช่วยให้การบริหารงานมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่สถานศึกษา ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นแก่วิทยาลัยฯในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงด้านสิ่ง
เสพติด ความ เสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ความ
เสี่ยงด้าน อุบัติเหตุจากการจราจร ความเสี่ยงจากอัคคีภัย ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาและเครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น 

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดแผนเพ่ือให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝุาย ได้
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถน าไป ประกอบการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในทุกส่วนงาน โดยมีข้ันตอนในการบรหิารความเสี่ยงดังนี้ 

การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินการ 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 



 

    

 

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จดัท ายุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา โดยก าหนดนโยบายและ
โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 และ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือความเรียบร้อยในการด าเนินการและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ประชมุร่วมกัน เพ่ือ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้  

1. ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา และก าหนดมาตรการในการปูองกันและ ควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

2. ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาททัง้ในและนอกสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรการในการ ปูองกันและควบคุมความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงด้านสิ่ง
เสพติด มีการก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดา้นสิ่ง เสพติด อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4. ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงด้านสังคม 
มีการก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 5. ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม มีการก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุม ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

จากการพยายามบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการประเมินความเสี่ยงด้าน ต่างๆของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถสรปุเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 ความเสี่ ย งด้ านความปลอดภัย ในสถานศึ กษา  ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 

ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการจราจร 

ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูา 



 

    

 

 

 ความเสี่ ย งด้ านการทะ เลาะวิ วาท 

ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา 

ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทภายนอกสถานศึกษา 

 ความเสี่ ย งด้ านสิ่ ง เสพติ ด  แบ่งออกเป็น 

 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดชนิดอ่อนๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารระเหย เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอิน ผงขาว 

1.4 ความเสี่ ย งทางด้ านสั งคม  จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดในสถานศึกษาจากมากไปหา น้อยมี ดังนี้ 

1.4.1 ความเสี่ยงด้านชู้สาว และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

1.4.2 ความเสี่ยงด้านการเที่ยวกลางคืน และการเที่ยวในสถานที่ไม่เหมาะสมกับวัยเรียนของ นักเรียน 
นักศึกษา 

ความเสี่ยงด้านปัญหาครอบครัวและผู้ปกครองของนักศึกษา 

 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายและการเงินของนักศึกษา 

1.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม แบ่งออกเป็น 

1.5.1 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ภายในสถานศึกษา 

1.5.2 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ภายนอกสถานศึกษา 

1.5.3 ความเสี่ยงด้านการเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต 

1.5.4 ความเสี่ยงการล่นเกมและมัว่สุมในร้านเกม 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้
อ 

ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ
อย่างน้อย  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 

มี 



 

    

 

 

ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ(4) 
4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 



 

    

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 

วางแผนจัดการความเสี่ยง 

ด าเนินงานตามแผน 

รายงานผลการดาเนินงาน 

สรปุประเมินผล 

จุดเด่น   

1. มีการวางแผนให้ตัวแทนคร ูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง 
ความเสี่ยงโดยการจัดกลุ่มให้เหมาะสม สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละสาขา แต่ละระดับชั้น และรองรับเกณฑ์
การประเมินภายนอกจาก สมศ. 

          2. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมของตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาก่อนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. มีระบบการคัดกรองติดตามเพ่ือบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดควรพัฒนา    

ควรท าความร่วมมือและประสานกับเครือข่ายชุมชนต่างๆ เช่น หอพัก ร้านเกมส์ แหล่งมั่วสุ่มต่างๆ  เพ่ือแจ้ง
ข่าวสารความเสี่ยงภายนอกวิทยาลัย และวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์น ามาจัดการได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  

 

ความตระหนัก (Awareness) 

ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง      ทักษะ
วิชาชีพ (Skill for work) และศิลปะการใช้ชีวิต (Skill for Life) อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของสังคม และประเทศต่อไป วิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศิลปะการใช้ชีวิต ของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (Learn to Live Together) และเรียนรู้ที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองมีความสุข          
(Learn to Be)   



 

    

 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น วิทยาลัยฯตระหนักดีว่า การดูแลตลอดจนให้
ค าปรึกษาผู้เรียนระดับรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีธรรมชาติ          ที่แตกต่าง
กัน ทั้งด้านความสนใจ ความคิด และพ้ืนฐานครอบครัว การรู้จักข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และการ
ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้วิทยาลัยสามารถจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป โดยวิทยาลัยฯมีแนวคิดในการก าหนดระบบดูแลผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนแบบสะสมทีละน้อยเริ่มจาก
ภายในรูปจิตส านึก ร่วมกับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จึงจะส่งผลให้พฤติกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยฯ
ปฏิเสธการใช้ไม้เรียว เพราะเราไม่เชื่อว่าอ านาจจะสามารถสร้างวินัยที่ยั่งยืนและแท้จริงได้ เราเชื่อมั่นว่าวินัยมี
รากฐานมาจากปัญญา หากเด็กได้เข้าใจเรื่องเสรีภาพที่แท้จริงแล้ว วินัยจะเกิดตามมาเอง และจะเป็นวินัยที่
ยั่งยืน 

2. พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละสถานการณ์ มีรากฐานมาจากวิธีคิด และทัศนคติของบุคคล การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี จึงต้องเริ่มพัฒนาที่วิธีคิด ทัศนคติ และคุณค่านิยม  

3. ครู ต้องเคารพและให้เกียรติผู้เรียน ตลอดจน เข้าใจ ธรรมชาติของผู้เรียน แต่ต้องไม่ตามใจปล่อยปละ
ละเลยในการจัดการในขณะเดียวกันต้อง ไม่ใช้อ านาจ กล่าวคือ ครูต้อง ถือเอาประโยชน์ในการพัฒนาตนของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อการเรียนรู้ กล่าวคือ ตัวครูเองก็ต้องพัฒนาตนไปด้วย   

4. ในการพัฒนาผู้เรียนนั้น ปัจจัย หลักในการพัฒนาคือ ตัวของผู้เรียนเอง ส่วนผู้ปกครอง ครู          และ
วิทยาลัยฯ เป็นปัจจัยภายนอกวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองต้องร่วมมือกันสร้างปัจจัยภายนอกให้มีภาวะเหมาะสม
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

5.วิทยาลัยจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ผ่านการท ากิจกรรมโดยใช้หลักคิด “โรงเรียนเป็นท่า นักศึกษา
เป็นเรือ” กล่าวคือ นักเรียนเรียนรู้ผ่านการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์และให้
ค าปรึกษาแนะน า  ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต(Skill for Life) อันได้แก่ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข และการรู้จักตนเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีความสุข ผ่านการท ากิจกรรมด้วย 

6.วิทยาลัย เชื่อมั่นว่า “เมื่อเป็นคนดีแล้ว...จะเก่งเอง” นั่นคือเมื่อมีความคิดที่ดี (การมีทัศนคติเชิงบวก, มี
ความตั้งใจ, มีความคิดแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว, มีความซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ เป็นต้น) และลงมือกระท าท่ีดี 
(มีความพยายาม, ขยัน อดทน,รู้จักแก้ไข, ปรับปรุง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เป็นต้น) ในที่สุดผลที่ดี 
(ความส าเร็จ) ก็จะเกิดขึ้น   

ความพยายาม (Attempt) 



 

    

 

 

วิทยาลัยฯได้จัดท ายุทธศาสตร์กิจการนักศึกษาขึ้น โดยก าหนดนโยบายและโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และดูแลผู้เรียน ในปีการศึกษา 2557 และจัดให้มีคณะท างานในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา 
ฝุายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน และมีการติดตาม ตรวจสอบ และยกระดับพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ตาม
รายการนโยบายด้านกิจการนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. โครงการคัดกรองระดับความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียน 

 กิจกรรมการจัดสรรโควต้าส าหรับนักศึกษาใหม่ 

 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงก่อนการรับสมัครเรียน 

2. สร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลนักศึกษาและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา ให้กับครู
ที่ปรึกษา 

โครงการ Professional Advisor 

3. พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและ คัดกรองความเสี่ยง ให้ครูที่ปรึกษาสามารถท าความรู้จักข้อมูลนักศึกษาเป็น
รายบุคคล ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3.1   โครงการคัดกรองความเสี่ยง 

3.2   โครงการ 1115 

3.3  โครงการ Homeroom 

3.4  โครงการปูองกันการคบเพ่ือนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม 

3.5  โครงการปูองกันการเสี่ยงการติดยาเสพติด 

3.6  กิจกรรมการปูองกันการติดเกมส์ 

3.7  กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 

3.8  โครงการตรวจสอบการมั่วสุ่ม/การพนันอย่างไม่เหมาะสม 

3.9  โครงการปูองกันการทะเลาะวิวาท 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยที่ยั่งยืนด้วยการให้การศึกษาเรื่องเสรีภาพ 



 

    

 

 

 โครงการFirst Day (ปฐมนิเทศ) 

 โครงการ MDA 

5. ติดตามพัฒนาการของนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยประสานงานระหว่างสถานศึกษาเดิม  
ครูประจ าชั้นปัจจุบัน และผู้ปกครองในการร่วมกันด าเนินการ 

โครงการติดตามพัฒนาการ 

              5.2  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

6. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในการบริการนักศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     6.1  โครงการบริการสวัสดิการนักศึกษา 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

 

ความส าเร็จ 



 

    

 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภาย 

นอกวิทยาลัยฯ สภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งของการเรียนการสอนในด้านสุขภาพจิต และบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ดี เป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น รวมถึงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ จะต้องพร้อมต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาหลายปีวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา
คุณภาพในเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการที่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดึงนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อม เช่น การจัดสวนหย่อม การรักษาความสะอาดในห้องเรียนของตนเอง ฯลฯ ปัจจุบันนี้วิทยาลัย
ฯ สามารถสร้างจิตส านึกให้กับครู นักศึกษา ในการดูแลสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการใช้สถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ โดยมีกิจกรรม (EDET) EVERY DAY EVER TIME 
คือท าความสะอาดทุกวัน ทุกเวลา นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day 
ในภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพัฒนา
สังคมตามศักยภาพต่อไป 

 

ความพยายาม (Attempt) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ดึงครู บุคลากร นักศึกษา    
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

    

 

 

1. มีคนสวนคอยดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ อยู่เป็นประจ า 

2. ในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีการท าเวร ในเรื่องของการท าความสะอาดก่อน และหลังเลิกเรียนเป็นประจ าทุก
วัน 

3. ครูและบุคลากรมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการท า 5 ส. ทุกวัน ทุกเวลา 16.00 น. 

4. มีแม่บ้านประจ าอาคารเรียนละ 1 คน คอยดูแลท าความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 

5. ได้จัดกิจกรรม (EDET) EVERY DAY EVER TIME คือการท าความสะอาดทุกวัน ทุกเวลาให้กับครู บุคลากร 
นักศึกษา 

6. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุก 1 ภาคเรียน 

7. มีอัฒจันทร์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมทุกสัปดาห์ในคาบกิจกรรม 

8. มีสถานที่ท ากิจกรรมของแผนกต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ลาน XO ท ากิจกรรมของคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

8.2 อัฒจันทร์ ท ากิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ 

8.3 หน้า Shop AU ท ากิจกรรมของคณะช่างอุตสาหกรรม 

8.4 ศาลา II ท ากิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.5 ศาลาล้านนา ท ากิจกรรมช่วงเช้าส าหรับนักศึกษามาสาย 

8.6 ลานพร้าว ท ากิจกรรมของนักศึกษาหอพัก 

8.7 ศาลายูเนสโก ใช้เป็นห้องเรียนภายนอกของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

9.  มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของนักศึกษาแต่ละสาขาอย่างเพียงพอ 

10. มีโรงฝึกงานให้นักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรมเรียนวิชาพ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรม เช่น วิชางานตะไบ 
วิชางานเขียนแบบ และอ่ืนๆ 

11. จัดศูนย์วิทยบริการไว้บริการนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือสืบค้นข้อมูล และหาความรู้ต่าง ๆ    อย่าง
ครบถ้วน 

 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ ดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงสร้าง มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์  
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 ค่าเฉลี่ย 4.73 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 



 

    

 

 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา            
โดยมีเปูาหมายมุ่งผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ภายใต้ค าขวัญ
ที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะ
ในการท างานอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้เกิดสมรรถนะนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนจะต้องมีครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน 
อย่างเช่นการเรียนรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ถ้านักศึกษาเรียน 2 คน ต่อ 1 เครื่อง การเรียนรู้ของนักศึกษา
คงไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ นักศึกษาควรได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง  

ความพยายาม (Attempt) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน     
ซึ่งนักศึกษาจะมีสมรรถนะได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนในการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม จึงมีการด าเนินการดังนี้ 

1. จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

2. มีการซ่อมแซม และส ารวจวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ทุกภาคเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

3. จัดสรรการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งของ
การเรียน 

4. จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้มีความเพียงพอต่อผู้เรียน คิดเป็นอัตราส่วน 1 เครื่อง : 1 คน 

ผลการด าเนินการ  (Achieve) 



 

    

 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.7 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 



 

    

 

 

ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  



 

    

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ความตระหนัก (Awareness) 

“ครู” ในทัศนะของวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจนั้น คือผู้ที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของในแง่ท่ี 
เป็นผู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่วนความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้น
ด้วยตนเอง  วิทยาลัยปฏิเสธการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยกให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักศึกษา ปฏิเสธ
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนต้อง เชื่อ-จ า-ท าตาม เพราะกระบวนการดังกล่าวไม่อาจท าให้ปัญญางอก
งามได้ หากแต่ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่แทบทุกภาคส่วนของระบบการศึกษาติด-ยึด รูปแบบการเรียนรู้
แบบเน้นองค์ความรู้ เป็นหลัก มากกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้น เป็นอุปสรรคส าคัญ ที่ “เรา” จะสร้าง 
“ครู” ผู้เป็น “กัลยาณมิตร”  ต่อความงอกงามทางปัญญาของผู้เรียน  เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่
ข้ามและเหนือปริมณฑลของการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้เป็นหลัก โรงเรียนต้อง บ่มเพาะ “คร”ู  ให้สามารถ 
เป็น “ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้”  และ “ไม่เป็นผู้ครอบง าปัญญา” แม้ว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นไม้
ที่ แคระแกร็น ไม่สมบูรณ์นั้นจะท าได้ยากยิ่ง แต่โรงเรียนตระหนักดีว่า เป็นภารกิจหลักเบื้องแรกของงาน
วิชาการวิทยาลัยฯ ที่จะน าพาให้ กระบวนการการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างดี 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยได้ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการรู้และทัศนคติของครูผู้สอนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่
จะท าให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการเรียน จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาครู ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เข้าใจหลักคิดทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าถึงวิสัยทัศน์ รับทราบพันธกิจ ตลอดจน
มีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาปัญญาของผู้เรียนได้   ฝุายวิชาการจึงได้จัดอบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรม ในลักษณะโครงการและวิทยาลัยฯยังได้ส่งครูผู้สอนหรือบุคลากรฝุายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม
เพ่ือพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผิดชอบที่หน่วยงานภายนอก ได้ด าเนินการจัดให้มีการ
อบรมพัฒนา 

 จ านวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ในวิชาชีพหรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาต่อ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/คน/ปี 

 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 



 

    

 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ  
77.27 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 ร้อยละ 7.95 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 ร้อยละ 5.68 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 ร้อยละ 
77.27 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

  ร้อยละ 

11.36 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5                      ดีมาก 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 



 

    

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  

 

ความตระหนัก (Awareness) 

 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้น าหลักการ จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์” (Performance-based Budgeting System - PBBS) มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักของ
การปฏิรูประบบงบประมาณตามแนวทางธรรมาภิบาล ที่ถูกก าหนดไว้ 5 ข้อหลัก คือ 1) การจัดท า
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2) การให้มีอ านาจการตัดสินใจ การบริหาร และความรับผิดชอบในผลงาน
ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมในการบริหารองค์การในภาครัฐ 3) การแสดงความโปร่งใส 4) การจัดวางระบบให้
มีกรอบการวางแผนและฐานข้อมูลด้านการงบประมาณ 5) การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจอย่างเป็น
ระบบ 

ผู้บริหารสามารถติดตามการใช้งบประมาณ สัมพันธ์กับผลงานหรือผลผลิตที่เกิดขึ้น ตามแผนงานที่วางไว้ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธขององค์การ โดยมีตัววัดผลซึ่งเป็น 1) ตัววัดผลเชิงปฏิบัตกิารที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
ได้แก่ คุณภาพ การประกันการบริการ และระยะเวลาปฏิบัติงาน และ 2) ตัววัดผลที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ต้นทุน 
โดยมีการค านวณต้นทุนของกิจกรรมที่ส าคัญ มีการก าหนดกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรมที่ชัดเจน มีเกณฑ์
ก าหนดต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มี
การก าหนดมาตรฐานไว้ 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การค านวณต้นทุน 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 
4) การบริหาร การควบคุมทางการเงินและงบประมาณ 5) การรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานกลาง 
6) การบริหารสินทรัพย์ และ 7) การควบคุมภายใน  

ความพยายาม  (Attempt) 

 วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณการบูรณาการด าเนินงาน ตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างมีแบบแผน มีระบบควบคุม
การเงินที่ดีปูองกันการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล ปูองกันทรัพย์สินที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ การใช้
ทรัพยากร และงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสทางการเงิน 

งบประมาณด าเนินการ ประกอบไปด้วย 



 

    

 

 

          1. งบประมาณรายรับ (revenue budget) งบประมาณรายรับสะท้อนรายรับที่จะได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ตั้งไว้ 

          2. งบประมาณบุคลากร (personnel budget) งบประมาณบุคลากรจะมีส่วนในการช่วยแจงปริมาณ
และประเภทของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

          3. งบประมาณค่าวัสดุและค่าใช้สอย (supplies and services budget) งบประมาณค่าวัสดุและค่า
ใช้สอยเป็นประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ขององค์การ 

          4. งบประมาณปริมาณบริการ (volume budget) โดยข้อมูลปริมาณบริการมีประโยชน์หลายด้าน 
ทั้งท่ีบ่งบอกความต้องการทรัพยากรทั้งหมดในการบริการ  และสะท้อนถึงการใช้งานสินทรัพย์ ครุภัณฑ์และ
อาคารต่างๆ และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนงบประมาณรายการอ่ืนๆ 

         5. งบประมาณรายจ่าย (expense budget) งบประมาณรายจ่ายจะเป็นงบประมาณที่รวมรายจ่าย
ประเภทต่างๆ ตามต้นทุนของวิทยาลัยฯ ไว้ด้วยกัน 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 

งบรายจ่าย 

(2) 

ร้อย
ละ 

(3)  

ผล  

(มี / 
ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

 

 

 

 

14,276,324.81 

 

 

 

1,428,000.50 10 มี 

2 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุ
ฝึก 

100 x 56,275.00 

 / 221,100.00 = 
25.45 

มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 

221,100.00 

 

1.55 มี 



 

    

 

 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

 

 
807,000.00 5.65 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

725,450.5 

 

5.08 

 

มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 

และหรือต่างประเทศ  

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ประกาศจุดยืนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนในพิธีเปิดโรงเรียนอย่าง
เป็นทางการ  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2544 ในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางสังคมว่า "โรงเรียนมิใช่
ธุรกิจบริการ แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม มีหน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม" 
และตลอดระยะเวลา 11 ปี วทิยาลัยได้ระดมศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนปัจจุบันนี้
วิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ ทีส่ามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้า การ
สนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นกัลยาณมิตรในการยกระดับพัฒนากันและกันได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสังคม และระดับประเทศ 

ในการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานั้นโรงเรียนได้พิจารณาความต้องการของสังคม
ตลอดจนระดมความร่วมมือของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
พัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร โดยการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตลอดจนน าตัวแทนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมาร่วมค้นคว้าร่วมกัน  นอกจากนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนของชุมชนในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
หน่วยงานท้องถิ่น และภาคการผลิต ในปัจจุบันโรงเรียนยังได้สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานใน สหราชอาณาจักรอีกด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยน าศักยภาพภายในที่มีไปร่วมพัฒนาสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์ ให้กับเครือข่าย โดยการจัดท า



 

    

 

 

โครงการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ตลอดจนแสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาสังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ 

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยเปิดโอกาสและดึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนท าให้ในปลายปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้ปรับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริง และได้วิสัยทัศน์ส าหรับระยะที่ 2      (ปี
การศึกษา 2549-2554) พร้อมกับได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
ให้ทุกคณะวิชาและทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน 

อนึ่ง การปรับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯได้ด าเนินการให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องเข้ามามี  ส่วนร่วมระดม
ความคิดท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนได้น าผลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการมาเป็นส่วนในการพิจารณาการกลั่นกรองวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจะเป็นวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และโรงเรียนมีศักยภาพที่จะปฏิบัติได้  

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ 
100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

64 แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
๕ รายการ 



 

    

 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 5 ดีมาก 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 5 ดีมาก 

3.11 5 ดีมาก 

3.12 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 



 

    

 

 

 

จุดเด่น   

       วิทยาลัยฯได้เห็นความส าคัญในการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาร่วมกับชุมชน โดยการ
สนับสนุน และผลักดันให้เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดย
วิทยาลัยฯได้สนับสนุน และระดมในส่วนของทรัพยากรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเต็มท่ี 

 

จุดควรพัฒนา   

       วิทยาลัยฯควรสนับสนุนทรัพยากร และผลักดันให้เครือข่ายต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในทุกสาขางานมากขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาและสอดคล้องกับสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก  (Awareness) 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 หาร
ด้วย 12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 



 

    

 

 

วิทยาลัยฯซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ด าเนินการเปิดสอนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดสมรรถนะในการท างาน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่องของการที่จะท าให้นักศึกษาได้เกิดสมรรถนะทั้งสองด้านอย่างสมดุลนั้นโรงเรียนต้องมีกิจกรรม   ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถท่ีอยู่ในสาขาวิชาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ
ส่วนร่วม  “โรงเรียนมิใช่ธุรกิจบริการ  แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม  มีหน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้
ของผู้คนในสังคม” เป็นค ากล่าวรายงานของวิทยาลัยในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  เป็นบทสะท้อนจุดยืนของ
วิทยาลัยอย่างชัดเจน  ที่ตระหนักว่าวิทยาลัยคือส่วนหนึ่งของสถาบันทางสังคม ความส าคัญของวิทยาลัยที่ไม่ใช่
เป็นแค่แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นภายในเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ต้องบริการแก่สังคม ชุมชนที่
หลากหลาย โดยการน าเอาองค์ความรู้ที่อยู่ภายในองค์กรที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และความ
พร้อมของบุคลากรครู และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้าน ช่างอุตสาหกรรม ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านการตลาด การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือว่าจะเป็นด้านการบัญชี ซึ่งองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรเหล่านี้ โรงเรียนมีก าลังที่จะสามารถให้บริการด้านความรู้ หรือพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การประกอบอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน  

ความพยายาม  (Attempt) 

จากค ากล่าวรายงานตอนเปิดวิทยาลัยฯ “โรงเรียนมิใช่ธุรกิจบริการ  แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม  มี
หน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม”  ที่สะท้อนให้เห็นจุดยืนของวิทยาลัยฯอย่างชัดเจน 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วิทยาลัยฯจึงมีความพยายามที่จะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดย
วิทยาลัยฯได้แยกชุมชนออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ  ผู้ปกครอง , ชุมชนใกล้เคียง ,หน่วยงานราชการ , สถาน
ประกอบการ โดยขั้นตอนของการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผลการด าเนินการ          มี
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1. วิทยาลัยฯได้มีการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนในแต่ละประเภทเพ่ือร่วมกันเป็นคณะกรรมการในการ 

    ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ ใน 

    การคัดเลือก ดังนี้ 

   1.1 ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการ อาทิ เช่น 

                    1.1.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถร่วมกันอภิปราย  เรื่องวิสัยทัศน์ได้ 

                    1.1.2 เป็นผู้ที่ได้รับการยอบรับจากคนในชุมชนว่ามีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา 

                    1.1.3 มีต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน 



 

    

 

 

              1.2  ตรวจสอบการเป็นที่ยอบรับของคนในกลุ่มหรือชุมชนจากรายชื่อที่ส ารวจได้ 

   1.3  ติดต่อประสานงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนด 

         วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

2. วิทยาลัยฯได้ระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 

    เปูาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. วิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องของชุมชนในแต่ละกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      โดยมี
วิธีการ ดังนี้ 

               3.1  ก าหนดประเด็น / หัวข้อที่ต้องการส ารวจในชุมชน 

               3.2  จัดท าแบบประเมินการส ารวจความต้องการของชุมชน 

     3.3  ประสานงานในชุมชนแต่ละส่วนเพื่อขอเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องกิจกรรมที่ชุมชนมีความ  

           ต้องการ 

    3.4  สรุปความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

          4.  ติดต่อประสานงานกับชุมชนเพื่อหารือเรื่องความเหมาะสมของการจัดโครงการโดยพยายามให้ 

              สอดคล้องศักยภาพของแต่ละชุมชนในการด าเนินโครงการกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นร่วมกับชุมชน  

              โดยในการจัดกิจกรรมจะใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน เป็นศูนย์กลาง        
ในการด าเนินกิจกรรม   

5. ระดมบุคลากร ที่มีความพร้อมในแต่สาขางานที่มีความถนัดเพื่อด าเนินการ เช่น สาขาช่าง 

    อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ 

           6. จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาที่มีการด าเนินโครงการ  เพื่อร่วม 

               กิจกรรมที่จะสร้าง ประโยชน์ให้ชุมชน 

           7. ติดตามผลการด าเนินงานที่มีร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ  

              อันจะเป็นการพัฒนา ยกศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 



 

    

 

 

           8. ในการด าเนินกิจกรรม วิทยาลัยและชุมชนมีขั้นตอนการตรวจสอบความส าเร็จของกิจกรรมให้ 

              ครอบคลุมกับผู้รับประโยชน์ทุกระดับ โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ (KPI) ที่ชัดเจน โดยระดับของ 

             การตรวจสอบความส าเร็จ แบ่งเป็น ดังนี้ 

  8.1  ความส าเร็จระดับวิทยาลัย 

 8.2  ความส าเร็จระดับชุมชน 

 8.3  ความส าเร็จของนักศึกษา 

 ความส าเร็จของผู้รับบริการ 

         9. ด าเนินกิจกรรม วิทยาลัยและชุมชนจะร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อหาแนวทางใน  

            การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป 

จากความพยายามของวิทยาลัยที่จะด าเนินโครงการเพ่ือยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน  จึงได้
ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาในเรื่องของ “การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนการบริการวิชาการสู่ชุมชน” เพ่ือสะท้อนจุดยืนของโรงเรียนในข้างต้น โดยในปีการศึกษา 2557 มี
โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการรณรงค์ลดการเผาเราช่วยโลก 

2.  กิจกรรม TI Service 

3.  โครงการศูนย์บริการวิชาชีพ 

4.  โครงการวัดแววความถนัดทางด้านวิชาชีพ 

5.  โครงการการเรียนรู้ผ่านรายวิชาโครงการ 

6.  กิจกรรม AC บริการสังคม 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 



 

    

 

 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 20 กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 65 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 85 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 
ค่าเฉลี่ย 4.63 



 

    

 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 

 

จุดเด่น   

1. มีการวางแผนงานก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการไว้ล่วงหน้าในแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการใน
ส่วนของการบริการวิชาการวิชาชีพ 

2. มีการวางแผนการท าโครงการ/กิจกรรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

3. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดควรพัฒนา   

ควรจัดโครงการ                                                       โดยค านึงถึงความพร้อมของผู้
ให้บริการวิชาการวิชาชีพ (นักศึกษา) และค านึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

  

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
  ผู้เรียน  

ความตระหนัก (Awareness) 

ผลงานที่เป็นโครงงานของนักศึกษา หมายถึง จ านวนผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ โดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากชุมชนที่เก่ียวข้องหรือได้รับรางวัลในการประกวดระดับต่างๆ น าเสนอในรูปร้อยละ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมและการมี
วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการเป็นผู้น าทางความคิดท่ีน ากระแสการปฏิรูปการศึกษาท าให้องค์กร
สรุปบทเรียนใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา งานวิจัยและนวัตกรรม จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงการเรียนรู้      การ
ยกระดับความคิด อันหมายถึงความงอกงามทางปัญญาขององค์กร ตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯที่ว่า       
“บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาเพื่อชีวิต” 

 

ความพยายาม (Attempt) 

หนึ่งในพันธกิจด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจคือ“มุ่งสร้างคุณภาพทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งต้องการคนคิดเป็น ท าเป็นจัดการได้” และอีกหนึ่งในพันธ
กิจด้านสังคมคือ “มุ่งให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งทางด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี และการศึกษา” โรงเรียนจึงได้ก าหนดส่วนงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในปีการศึกษา 2557 
ตามโครงสร้างการบริหารงานส านักงานฝุายแผนและกิจการพิเศษ เพ่ือรับผิดชอบ ในด้านการค้นคว้า วิจัย เพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่โรงเรียนตั้งไว้ อย่างมี
คุณภาพและมีมาตรฐานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพตามคุณค่าของ
งานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ตลอดจนน าผลงานออกเผยแพร่ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่าง
เหมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้ท าการประชุมวางแผนงานเพ่ือวางแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2557 

2. จัดการอบรมการท าโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 



 

    

 

 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การท าโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 

4. รวบรวมผลงานนักศึกษาท่ีได้ท าในแต่ละภาคเรียน 

5. ประเมินผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาที่ได้รวบรวมมาในแต่ละภาคเรียน 

6. น าเสนอผลงานในวันวิชาการ 

7. จัดประกวดผลงานนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

  

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 
คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 100 



 

    

 

 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 30.16 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

ตัวบ่งชี้  5.2     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย
  ของครู  

ความตระหนัก (Awareness) 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครู หมายถึงผลงานจากการท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ 
บทความทางวิชาการ หรือผลงานจากการวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการของครู ตลอดจนส่งเสริม ให้ 
ผลงานนั้นๆเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ได้รับการเผยแพร่ทั้งในด้านการพัฒนาการจัดการเรียน     การสอน การ
ประกอบอาชีพ และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมและการมี
วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการเป็นผู้น าทางความคิดท่ีน ากระแสการปฏิรูปการศึกษาท าให้องค์กร
สรุปบทเรียนใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลางานวิจัยและนวัตกรรม จงึเป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงการเรียนรู้    การ
ยกระดับความคิด อันหมายถึงความงอกงามทางปัญญาขององค์กร ตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯที่ว่า 
“บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาเพื่อชีวิต” 

 

ความพยายาม (Attempt) 

หนึ่งในพันธกิจด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจคือ “มุ่งสร้างคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งต้องการคนคิดเป็น ท าเป็นจัดการได้” และอีก
หนึ่งในพันธกิจด้านสังคมคือ “มุ่งให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการศึกษา” โรงเรียนจึงได้ก าหนดส่วนงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในปีการศึกษา 
2557 ตามโครงสร้างการบริหารงานส านักงานฝุายแผนและกิจการพิเศษ เพ่ือรับผิดชอบ ในด้านการค้นคว้า 
วิจัย เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยฯ    
ตั้งไว้ อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
ตามคุณค่าของงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ตลอดจนน าผลงานออกเผยแพร่ต่อสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้ท าการประชุมวางแผนงานเพื่อวางแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2557 



 

    

 

 

2. จัดการอบรมการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้กับครูและนักศึกษา 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การท างานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิชาการต่าง ๆ 

   ของโรงเรียน 

4. รวบรวมผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูและนักศึกษาท่ีได้ท าในแต่ละภาคเรียน 

5. ประเมินผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูที่ได้รวบรวมมาในแต่ละภาคเรียน 

6. จัดประกวดผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 100 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย       

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
ร้อยละ 5 



 

    

 

 

รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 

 ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ดังต่อไปนี้   

1.  มีเปูาประสงค์  

2.  มีการระบุปัญหา  

          3.  มีวิธีด าเนินการ  

4.  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ 

5.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ  



 

    

 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5  

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 

5.2 5 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ถึงตัวบ่งชี้ที่ 5.2 หาร
ด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

จุดเด่น   

๑. วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารกว้างไกลและชัดเจน 

๒. มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

          3. มีบุคลากรเพียงพอและมีความพร้อมในการท านวัตกรรมและวิจัย 

 4. มีการวางแผนงานทีดีและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

5. มีเวทีการประกวดโครงงานนักศึกษาระดับประเทศซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันในการเผยแพร่นวัตกรรมออกสู่
ชุมชน 

6. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 



 

    

 

 

 

จุดควรพัฒนา   

 1. ควรน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ควรประสานงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานนวัตกรรมและวิจัยมีน้อยเพ่ือความน่าเชื่อถือของ    
ผลงาน  

3. ควรหาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ตัวบ่งชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง
  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนัก (Awareness) 

ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่สื่อทาง Social Network ก าลังเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของผู้คนใน
สังคม โดยเฉพาะวัยรุ่น โลกแคบลง เด็กสามารถรับสื่อต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งสื่อในทางที่ดี และสื่อ       ที่เป็น
อันตรายต่อตนเอง วิทยาลัยฯจึงมีความตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ ท าให้วัฒนธรรม
และการด ารงชีวิต  สื่อ ความคิด ทัศนคติของผู้คน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ในปัจจุบันส่งผลให้
ผู้คนในสังคมเกิดการแข่งขนักันทางด้านวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้น การคิดถึงผู้อื่น การเคารพในระบอบประชาธิปไตย
จึงมีน้อยลงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้ตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านหนึ่งที่ท าให้เยาวชนเห็นว่า คน
เก่งคือคนที่สังคมต้องการ และเชื่อว่าคนเก่งเท่านั้นจึงจะประสบความส าเร็จในชีวิต แต่ในความเป็นจริงที่
ค้นพบจากสภาพสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสังคม ปัญหาการว่างงาน และ
ปัญหาเยาวชน เป็นต้น ล้วนเกิดจากการขาดทักษะชีวิต เสพติดสื่อต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขาดการส่งเสริม
เยาวชนด้านศิลปะเพ่ือให้เยาวชนมีความคิดท่ีอ่อนโยน สร้างสรรค์ ขาดทักษะการคิดพ้ืนฐานการเป็นคนดี
ช่วยเหลือผู้อื่น ขาดการส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตซึ่งต้องอาศัยวิธีการบ่มเพาะ
ให้เกิดข้ึนกับตัวนักศึกษาทีละเล็กทีละน้อยเป็นเมล็ดพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในจิตใจ ซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับกัน
ได้ ซึ่งวิทยาลัยฯเชื่อว่าเมื่อนักศึกษามีความดีเกิดขึ้นในจิตในแล้วนั้นนักศึกษาก็จะได้พัฒนาทักษะของตนเองใน
เรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักศึกษา วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

  1.  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

  2.  โครงการวันแม่แห่งชาติ 

  3.  โครงการวัน First Day 



 

    

 

 

  4.  กิจกรรมวันไหว้ครู 

  5.  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

  6.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  

 

 

 

 

  

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

6  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 

100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

มี 



 

    

 

 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.73 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  



 

    

 

 

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ตัวบ่งชี้  6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 

                    ธรรมชาติ  

ความตระหนัก (Awareness) 

ในปี 2557 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบกับทุกคนในชาติ ทุกประเทศอย่าง
เห็นได้ชัดเจน เช่น การเกิดน้ าท่วมอย่างหนัก เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว การเพ่ิมข้ึนของอุณภูมิที่สูงขึ้น ความ
แห้งแล้งอย่างหนักในบางพ้ืนที่ การเกิดโรคระบาดต่าง ๆ การกลายพันธ์ของเชื้อ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เห็นได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นจากผลที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งเมื่อก่อน เราอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับ
ผลกระทบ หรือถึงได้รับก็ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ ผลรกระทบที่เกิดข้ึน กลับเกิดขึ้นกับเราโดยตรง ท าให้
หลายชีวิตต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบากมากข้ึนกว่าก่อน หลายชีวิตต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ 

วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีการวางแผนโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมในการลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของอาจารย์ บุคคลากร สภาพแวดล้อมของคนในชุมชน 
สังคม เพ่ือให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากเรื่องที่
ใกล้ตัวก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟูา การรณรงค์การใช้กระดาษ Reuse เป็นต้น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้ และกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนของทุกคนต่อไป 

ความพยายาม (Attempt) 

จากแนวคิดดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย ฯ ดังนี้ 

 1.  โครงการ Big Cleaning Day 

 2.  โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา 

 3.  โครงการปลูกปุาท่ี ห้วยฮ่องไคร้ 

 4.  กิจกรรมแยกขวดเพ่ือน าไปรีไซเคิล  

 5.  โครงการลดการเผาเราช่วยโลก 

 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครูและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.65 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน  



 

    

 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก (Awareness) 

ในสังคมปัจจุบัน เยาวชนได้ถูกสิ่งเร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ มากมาย 
เยาวชนขาดทกัษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนมากค้น เสพติดกับการอยู่กับเครื่องมือสื่อสาร              เช่น 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ขากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิทยาลัย
ฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทักษะการท างาน (Skill for work) และ ทักษะ
การใช้ชีวิต (Skill for life) ผ่านการปฎิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
ให้กับผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัยของนักศึกษา ที่มีความชื่นชอบ
ในเสียงเพลง ชื่นชอบในการออกก าลังกาย การแข่งขัน อีกทั้งยังถือว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการการ
ท างานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขตามแนวคิดของวิทยาลัยที่กล่าวไปข้างต้นอีกด้วย 

ความพยายาม (Attempt) 

จากปัญหาและความตระหนักของวิทยาลัยข้างต้น วิทยาลัยฯจึงได้วางแผนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านดนตรีและ
กีฬาให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

 1.  โครงการ Sport Day 

 2.  โครงการ Happy and music day 

 3.  โครงการการแข่งขันกีฬาใน โครงการ การแข่งทักษะวิชาชีพภาคเหนือ 

 4.  โครงการ Family day 

 5.  โครงการ Happy new year 

ผลการด าเนินการ  (Achieve )  

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 



 

    

 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและบุคลากร 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4..78 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 



 

    

 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

        จากภาวะปัจจุบันเด็กไทย ก าลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับระบบทุนนิยม ที่ให้ความส าคัญแก่คุณค่าของตัว
เงินเป็นหลัก ท าให้เด็กในปัจจุบันเกิดการแข่งขันกันทางด้านวัตถุนิยม รู้สึกทุกข์เม่ือไม่ได้ตามท่ีมุ่งหวัง           
เกิดค่านิยมที่ผิดๆ ที่แสดงการโอ้อวดกันในเรื่องของวัตถุนิยม เช่น โทรศัพท์มือถือ การแต่งกาย การใช้จ่าย     
ในสถานบันเทิง เป็นผลพ่วงท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม จี้ ปล้น ดังข่าวที่เราได้เห็นกันในปีที่ผ่านมาว่า        
เกดิโจรในวัยเด็กข้ึนอย่างมากมาย ดังนั้นผู้ใหญ่ในสังคมจึงต้องหันมาปลูกฝังให้เด็กมีค่านิยมที่ถูกต้องในการ      
ใช้ชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มานานและสร้างผลงานอย่าง
มากมายโดยมีผู้น้อมน าแนวทางพระราชด าริมาทดลองปฏิบัติจนประสบความส าเร็จและเข้าใจอย่างท่องแท้ว่า
ไม่ใช่เป็นการสร้างความพออยู่ พอกินเท่านั้นและยังสามารถสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วย         
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น         
คือ การพออยู่ พอกิน พอใช้ พ่ึงพาตนเองได้ จากนั้นก็สามารถก้าวต่อไปในระดับที่ก้าวหน้าได้ โดยน าผลผลิต
มาแปรรูปให้เกิดการต่อยอด สร้างรายได้เพ่ิมเติม เป็นต้น 

        ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีตระหนักในเรื่อง ทักษะการใช้
ชีวิต จึงให้ความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและในการเรียนการสอน 
โดยเริ่มต้นจากอาจารย์และบุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจก่อนเป็นอันอับแรก ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงได้มีการ
วางแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในส่วนของอาจารย์ บุคคลากรและ
นักศึกษา ซึ่งทุกส่วนงานจะร่วมกันด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนต่อไป 

 

ความพยายาม (Attempt) 

จากแนวคิดดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย ฯ ดังนี้ 

 1.  วิทยาลัยฯได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไป
สอดแทรกในจัดการเรียนรู้เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

1  กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 



 

    

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.85 

 

ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเดน็  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  

 

 

 

 



 

    

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6  

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 

6.2 5 ดีมาก 

6.3 5 ดีมาก 

6.4 5 ดีมาก 

รวม 20  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

ผู้บริหารมีความตระหนักและให้ความส าคัญการงานประกันคุณภาพในระดับสูง จึงได้มีการสรุปบทเรียนจากปี 
2556 และได้มีการมอบนโยบายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ วางแผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท าให้ในปีการศึกษา 2557 ทุกมาตรฐานมีการพัฒนาขึ้นผ่านในระดับดีมาก 

ผู้รับผิดชอบดึงการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในแผนกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรมได้ดี
มากยิ่งขึ้น ท าให้โครงการทุกโครงการประสบความส าเร็จ 

ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

จุดควรพัฒนา   

ท าความร่วมมือในการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากยิ่งข้ึน 

พัฒนาลักษณะของกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพ่ือที่นักศึกษาจะได้เกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 

ความตระหนัก (Awareness) 

สถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ฝุายประกันคุณภาพมุ่งม่ัน ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น“วัฒนธรรมคุณภาพ” 
เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างแท้จริงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการ
ท างาน และพัฒนาคุณภาพศิษย์อย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมากภายใน       ปี 
2560 



 

    

 

 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเห็นว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ปูองกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาค     ใน
โอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้
การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คอื 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2543 : 11) 

3.1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า โดยเปูาหมายส าคัญอยู่   ที่ การ
พัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

3.1.2 การที่จะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายตามข้อ 1.1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่
แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การที่มีเปูาหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มี
ความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 

3.1.3 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บคุลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนา
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

3.2 กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3 ขั้นตอนคือ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2543 :7) 



 

    

 

 

 3.2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 3.2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 

3.3 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

3.3.1 การร่วมกันวางแผน (Planning) 

3.3.2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 

3.3.3 การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 

3.3.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็น
การปูองกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลังในการพัฒนา
ประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

 

ความพยายาม (Attempt) 

สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน ทั้งแต่ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารครู บุคลากรผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการ และสถานศึกษายังคงด าเนินการการ
ท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในโครงการ “1 ช่วย 9” อย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ “1 ช่วย 9” ให้กับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา          (องค์กร
มหาชน) โดยสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง 9 แห่ง มีดังนี้ 

1. โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย  สังกัด สช.  จ.เชียงราย 



 

    

 

 

2. โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ  สังกัด สช. จ.กรุงเทพมหานคร 

3. โรงเรียนสหะพานิชย์บริหารธุรกิจ สังกัด สช. จ.กรุงเทพมหานคร 

4. โรงเรียนบ้านปุาเสร้า   สังกัด สพฐ. เขต 1 จ.เชียงใหม่ 

5. โรงเรียนบ้านบวกเปา   สังกัด สพฐ. เขต 1 จ.เชียงใหม่ 

6. โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สังกัด สพฐ. เขต 1 จ.เชียงใหม่ 

7. โรงเรียนวัดช่อแล   สังกัด สพฐ. เขต 2 จ.เชียงใหม่ 

8. โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  สังกัด สพฐ. เขต 2 จ.เชียงใหม่ 

9. โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  สังกัด สพฐ. เขต 2 จ.เชียงใหม่



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การด าเนินการ โครงการ 1 ช่วย 9 ของสถานศึกษาเครือข่าย 

 
คัดเลือกสถานศึกษาที่จะเข้าร่วม

เป็นเครือข่ายพัฒนา 

เชิญคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่คัดเลือกมาประชุม

ชี้แจง / สอบถามความสมัครใจ 

ส่วนงานประกันคุณภาพเข้าไปเยี่ยมชมสถานศึกษาที่

คาดว่าจะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนา 

สถานศึกษาท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา

เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถานศึกษาท่ีคาดว่าจะร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่าย

พัฒนาร่วมลงนามความร่วมมือ MOU  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจแนะน า

ติดตามการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน

ภายนอกรอบที่ 3 

ติดตามผลการประเมินภายนอก 



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีและน าผลการประเมิน        ไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. มีก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครูบุคลากรผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2. การด าเนินงานและรายงานผลตามแผนโดยผู้รับผิดชอบและด าเนินการในการท าโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู บุคลากร และนักศึกษา 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารท าการคัดเลือกร่วมกัน 

 4. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในโดยฝุายประกันคุณภาพ 

5. จัดท าแผนก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร ฝุายประกันคุณภาพ และหัวหน้ายุทธศาสตร์  

6. จัดท ารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจ าปีโดยฝุายประกันคุณภาพ หัวหน้ายุทธศาสตร์ และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

 7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกโดย
น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการท าโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขในการท าโครงการ/
กิจกรรมครั้งต่อไป  

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 



 

    

 

 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

  

ความตระหนัก (Awareness) 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อ 22 ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดแผนงาน/โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้ครูบุคลากรผู้เรียนชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ความพยายาม (Attempt) 

สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยมอบหมายให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2557 และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยสถานศึกษาใช้
กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

3.1 การร่วมกันวางแผน (Planning) 

หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การ
ก าหนดเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เปูาหมาย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนด
งบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน 
การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
ได้  



 

    

 

 

3.2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 

หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น 
คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการ
จัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการ
ด าเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 

3.3 การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 

หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมิน
ขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าว
สามารถ ท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบ
ประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

3.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามี
โครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก          และ
สังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 

 

 



 

    

 

 

 

 

วงจร PDCA Cycle หรือ Deming Cycle 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ตามเปูาประสงค์ วิทยาลัยฯจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการ และคณะท างานด้านประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นผู้ก าหนดนโยบายวางแผนและด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 

2. ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณที่มีอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า 

3. จัดท าฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้ง่าย 

4. มีระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และกลไกในการกระตุ้นผลักดันให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 

    

 

 

5. มีการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน เช่น การฝึกอบรมการศึกษาดูงาน 
รวมไปถึงการท าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

6. สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และให้มีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานในวิชาชีพโดยให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ 

7. มีการตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่ เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

8. มีการศึกษาข้อมูลระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ แนะน า และตรวจสอบการท างาน
ด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

10. มีการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ 

11. จัดท ารายงาน และน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเผยแพร่
แก่ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯมีดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย     แนว
ทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิธีด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจดังนี้ 

  3.1.การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบและประเมิน 

3.2 เตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 



 

    

 

 

3.3 เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในฝุาย หรือคณะตามองค์ประกอบ 

3.4 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพวัดผลการประกันคุณภาพในแต่ละ 

องค์ประกอบ (มีลักษณะเป็น check-list) 

3.5 จัดท าระดับเกณฑ์ตัดสินรับรองคุณภาพ 

3.6 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง    

3.7 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ 

3.7.1 ศึกษาเอกสารSAR และหลักฐานที่อ้างอิงตามองค์ประกอบต่าง ๆ 

3.7.2  รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน 

3.7.3  ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

3.7.4ตัดสินตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ตามดัชนีของแต่ละองค์ประกอบ 

3.7.5ตัดสินใจเกี่ยวกับผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 

3.7.6  ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งผลการ
ตัดสิน และปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้เด่นยิ่งขึ้น 

 4. จัดท าสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ตารางท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1 5     

 1.2 5     



 

    

 

 

 1.3 5     

 1.4  4    

 1.5  4    

 1.6      

 1.7  4    

 1.8 5     

 1.9 5     

2 2.1 5     

 2.2 5     

 2.3 5     

 2.4 5     

 2.5 5     

3 3.1 5     

 3.2 5     

 3.3 5     

 3.4 5     

 3.5 5     

 3.6 5     

 3.7 5     

 3.8 5     

 3.9 5     



 

    

 

 

 3.10 5     

 3.11 5     

 3.12 5     

 

 

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมากจ านวน.....30...ตัวบ่งชี้   

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ 4 คะแนน  ดีจ านวน.......3…… ตัวบ่งชี้   

 รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ 3 คะแนน  พอใช้จ านวน..............ตัวบง่ชี้  

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

4 4.1 5     

5 5.1 5     

 5.2 5     

6 6.1 5     

 6.2 5     

 6.3 5     

 6.4 5     

7 7.1 5     

รวม 30 3    



 

    

 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี ้ 4 

พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี ้ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

หมายเหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน     30 – 
34  ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้
ระดับ 4  ดี  

 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 



 

    

 

 

7.2 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 

จุดเด่น   

1. มีชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
วิทยาลัย ท าให้มีหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการที่เป็นโอกาส น าไปสู่/ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
แนวทางระดับสากลมากยิ่งข้ึน 

 2. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ       
และมีพลังในการท างานสูง 

 

จุดควรพัฒนา 

  ควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษาอย่างเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 



 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 37  

คะแนนเฉลี่ย 4.63 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 60  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 10 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

รวม 4.95 ดีมาก 

  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........34.......... ตัวบ่งชี้ 

1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ...........0.......... ตัวบง่ชี้    

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ไม่ได้น ามาคิด 

2. ระดับมาตรฐาน 

  2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ...........7......... มาตรฐาน  

            2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ...........0......... มาตรฐาน                                 



 

    

 

 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

          √  ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

 

จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 

  จุดเด่น   

 1. มีชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษามาเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของวิทยาลัย ท าให้มีหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการที่เป็นโอกาส น าไปสู่/ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นแนวทางระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

 2. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ และ
มีพลังในการท างานสูง 

 3. วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการลงทุนและการพัฒนา 

 

   จุดควรพัฒนา  

       ไม่มี 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตท่ีต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้  

 1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐานร่องรอยการท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพิ่มข้ึน 

 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ           

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลานเสวนา “แนวทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในอนาคต” 

 



 

    

 

 

 

โรงเรียนปุาจี้วังแดงวิทยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักเรียน ใน
งาน “เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่นเกษตรทฤษฏีใหม่ สืบสานภูมิปัญญาไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา แนะแนวการศึกษา 
ปี ๕๗”  

 



 

    

 

 

 
ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณดีเด่น โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม           
ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ งานสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พุทธสถาน  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานผู้บริหาร 

 

 

 



 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตร ให้กับ อาจารย์ ศราวุฒิ  มั่นคง 

ในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ 

 



 

    

 

 

 

 

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติคุณแด่ อาจารย์ รุ่งนภา  ชาญเชี่ยว เพ่ือแสดงว่าเป็น
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งม่ันเสียสละสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่  เป็นครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 255๗  ระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

ผลงานครู 

 

 

กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน ขอเชิดชูเกียรติครูในดวงใจ 

อาจารย์ พงษ์สิริ  เปาริกสิริ ผู้ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วยความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้าง
คุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยและการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษา     

ประจ าปีการศึกษา 255๗ 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา 
 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

เข้าร่วม “การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่
อาเซียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค  จากกระทรวงศึกษาธิการ  

 



 

    

 

 

 

 

เข้าร่วม “การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่
อาเซียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค   จากกระทรวงศึกษาธิการ  

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    

 

 

เข้าร่วม “การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่
อาเซียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค  จากกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  คร้ังที่ ๒๘ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ณ  จังหวัดพะเยา 

 

ผลการแข่งขันอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ 

เหรียญรางวัลรวม  100 เหรียญ 

เหรียญทอง       44   เหรียญ 



 

    

 

 

เหรียญเงิน        37   เหรียญ 

เหรียญทองแดง  19   เหรียญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรางวัลที่ได้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

(ประเภททักษะวิชาชีพ) 

ล าดับ 

ที ่
ประเภทการแข่งขัน 

สาขา 

วิชา 

ระดับ
ชั้น 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 การบัญชี AC ปวช.  2  2 



 

    

 

 

2 เทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ MK ปวช. 4   4 

3 เทคนิคการน าเสนอขายสินค้าและบริการ MK ปวส.  1  1 

4 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปแกรมส าเร็จรูป CC ปวช. 1   1 

5 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ CC ปวช. 1 1 1 3 

6 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ CC ปวส.  1 1 2 

7 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ CC ปวช.  1 1 2 

8 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ CC ปวส. 1  1 2 

9 อ่านบทความภาษาอังกฤษ FL ปวช. 1 1  2 

10 อ่านบทความภาษาอังกฤษ FL ปวส. 2   2 

11 งานตะไบ AU ปวช. 2   2 

12 งานจักรยานยนต์ AU ปวช. 1   1 

13 งานเครื่องล่างรถยนต์ AU ปวส. 1   1 

14 เครื่องเสียง EL ปวช.   2 2 

15 การติดตั้งไฟฟูาในอาคาร EP ปวช. 1   1 

16 เครื่องเย็นและปรับอากาศ EP ปวส. 1   1 

รวม 16 7 6 29 

 

 

 

(ประเภทโครงงานและสิ่งประดิษฐ์) 

ล าดับ ประเภทการแข่งขัน เหรียญ เหรียญ เหรียญ รวม 



 

    

 

 

ที ่ ทอง เงิน ทองแดง 

1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 6 7 19 

2 ด้านการประกอบอาชีพ 5 6 1 12 

3 ด้านการผลิตภัณฑ์และอาหาร 5 5  10 

4 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 6  9 

5 ด้านการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 4   4 

6 ด้านต่อยอดนวัตกรรม    0 

7 ด้านผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 4 1 1 6 

รวม 27 24 9 60 

(การประกวด) 

ล าดับ 

ที ่
ประเภทการแข่งขัน 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 ร้องเพลงไทยสากล 2     2 

2 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   2   2 

3 มารยาทไทยและการสมาคม   1   1 

4 มารยาทไทยและการสมาคม     1 1 

รวม 2 3 1 6 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

(ประเภทกีฬา) 

 

 

 

ล าดับ 

ที ่
ประเภทการแข่งขัน 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 วอลเลย์บอลชาย 0 0 0  

2 วอลเลย์บอลหญิง 0 0 1 1 

3 บาสเกตบอลชาย 0 0 1 1 

4 ฟุตซอลชาย 0 1 0 1 

5 ฟุตซอลหญิง 0 0 1 1 

6 เปตองชาย 0 0 0  

7 เปตองหญิง 0 0 0  

8 เทเบิลเทนนิสชาย 0 0 0  

9 เทเบิลเทนนิสหญิง 0 0 1 1 

รวม  1 ๔ ๕ 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 28 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับปวช. และปวส. 



 

    

 

 

 

 

 

อ่านภาษาอังกฤษ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 



 

    

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

สาขาวิชาเครื่องกล 



 

    

 

 

 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 



 

    

 

 

 

 
การแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรม) 

 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาเครื่องกล 



 

    

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาเครื่องกล 



 

    

 

 

 

 

   

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 



 

    

 

 

 
 

 
 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการบัญชี 



 

    

 

 

 
 
 

 

สาขาวิชาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการตลาด 



 

    

 

 

การแข่งขันกีฬา 

 

 

    

 

ฟุตซอล 

ฟุตซอล 



 

    

 

 

  

 

   

 

บาสเก็ตบอล 

เปตอง 



 

    

 

 

   

 

 

 

วอลเลย์บอล 

วอลเลย์บอล 



 

    

 

 

 

 

 

 

รายชือ่ 

สถานประกอบการเรียนร่วม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงานระดับ ปวช. 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางานการบัญชี 

1. บจก.เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ 

2. หจก.นพรัตน์การยาง 

3. บจก.พาราโค้ทติ้ง 

4. หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง 

5. หจก.นพรัตน์โปรเฟส 

6. Future  Electronics  Service  Chiang Mai 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางานการขาย 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  1. ร้าน บอย คอมพิวเตอร์  

2. IT Service 

3. PC World 

4. Labtop Computer 

5.บริษัท เดอะซิสเต็ม  เชียงใหม่ 

6. พีรพัฒน์ คอมพิวเตอร์ 

7. OK IT 

8. Hight Computer 

9. คอมพ์โซน 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 



 

    

 

 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (TI) 

1. Horizon Village Resort / Thaweechol Gardent & Botanic Resort 

2. Royal Peninsula Hotel Chiang Mai 

3. The International Hotel Chiang Mai (YMCA) 

4. Chiang Mai Plaza Hotel 

5. The Grand Napat Service Apartment / Napatra Hote 

6. Chiang Mai Grand View 

7.  Royal Lanna Hotel Chiang Mai 

8. Greenlake Resort Chiang Mai 

9. Chiang Mai Hill 2000 Hotel Chiang Mai 

10. Amora Hotel Chiang Mai 

11. Payap Technological & Business College 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางานยานยนต์ (AU) 

1. หจก.นพรัตน์โปรเฟส 

2. หจก.นพรัตน์การยาง 

3. หจก.เทคนิคกลการ  เชียงใหม่ 

4. นครพิงค์   มอเตอร์ 

5. อู่บุญทันการช่าง 

6. โชคสวัสดิ์การช่าง 

7. ช.การไฟฟูา 

8. หนองประทีบประดับยนต์ 

9. อัษฎากลการ 



 

    

 

 

10. บริษัท สยามนิสสัน ล าพูน จ ากัด 

11. หจก. CRT ประดับยนต์ 

12. บริษัท  เอกเซอร์วิสแอนด์คาร์เพ้นท์ จ ากัด 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (EL) 

1. ดวงศิริ อิเล็กทรอนิกส์ 

รายช่ือสถานประกอบการฝึกงาน สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง (EP) 

1. เอ เอฟ  เอ็ม เมล็ดพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วมระดับ  ปวส. 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาช่างยนต์ (AU) 

1. บริษัทอเมริกันมอเตอร์เชียงใหม่ จ ากัด 

2. บริษัทชนะศิลป์มอเตอร์  จ ากัด 

3. บริษัทบาเซโลน่า (BMW)  จ ากัด 

4. หจก.อีซูซุ ศาลา ฟาสเตอร์ เชียงใหม่   

5. เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จ ากัด (สาขาในเมืองเชียงใหม่) 

6. บริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่ จ ากัด 

7. บริษัทโตโยต้า ล้านนา จ ากัด 

8. บริษัทเชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 

9. บริษัทอีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ ากัด 

10. บริษัทมอเตอร์เซล 99 แอนด์เซอวิส จ ากัด 

11. บริษัทเชียงใหม่ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 

12. บริษัทฮอนด้า พาราไดซ์เชียงใหม่ จ ากัด 

13. บริษัทโตโยต้าชัวร์นครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 

14. เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จ ากัด (สาขามหิดลเชียงใหม่) 

15. บริษัทเชียงใหม่ดีเซล  จ ากัด 

16. เจ เค ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 

17. อู่เจริญศรี จ ากัด 

18. หจก. CRT ประดับยนต์ 

19. อู่อัษฎากลกาล 

20. หจก. เฮงสวัสดิ์รวมยาง 



 

    

 

 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาไฟฟ้าก าลัง (EP) 

1. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 

2. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอแม่ริม 

3. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสันทราย 

4. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอแม่แตง 

5. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด 

6. ด ารงการไฟฟูาเชียงใหม่ 

7. บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (EL) 

1. ร้าน T – Technic 

2. ร้าน Nid Sound 

3. ร้าน Pro – Measter 

4. ร้าน GT – Car Audio 

5. ร้านเวียงพิงค์ คาร์ออดิโอ้ 

6. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จ ากัด 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาคอมพิวเตอร์ (CU) 

1. ร้านไวแม็ค เน็ตโซลูชั่น 

2. ร้านบอยคอมพิวเตอร์ 

3. ร้าน Hight  Computer 

4. ร้านแม่ริมคอมพิวเตอร์ 

5. ร้าน Advice  CM 

 



 

    

 

 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TC) 

 1. ร้านNote Book Enjoy  

 2. ร้าน OK IT   

 3. บริษัทนิยมพานิช สาขาเชียงใหม่ 

 4. หสม.ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เชียงใหม่   

 5. ร้านแล็ปท็อป รีแพร์ 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาการบัญชี (AC) 

    1. บริษัท บิ๊กซี จ ากัด (มหาชน) สาขาหางดง 

    2. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 

    3. บริษัทเอก-ชัย ดิสทรีบิวช่นชิสเทม จ ากัด (สาขามีโชค) 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม สาขาการตลาด (MK) 

   1. บริษัทเอก-ชัย ดิสทรีบิวช่นชิสเทม จ ากัด (สาขามีโชค) 

   2. บริษัทสรรพสินค้า เซ็นทรัล จ ากัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

   3. ร้าน Dummy Café (วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ)  

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม  สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (TI) 

              1. Furama Hotel Chiang Mai 

              2. Duangtawan Hotel Chiang Mai 

              3. Siripanna Villa Resort & Spa Chiang Mai 

              4. Holiday Inn Hotel Chiang Mai 

              5. Rati Lanna Riverside Spa Chiang Mai  

              6. Shangri-La Chiang Mai Hotel 

 7. The Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai 



 

    

 

 

 8. Dusit D2hotel chiang mai 

 9. Royal Princess Chiang Mai Hotel 

 10. Le Meridien Chiang Mai 

 11. Chiang Mai Orchid Hotel 

 12. Anantara Chiang Mai Resort and Spa 

 13. Dhara Dhevi Chiang Mai 

 14. Four Season Resort Chiang Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

พิธีลงนามท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าใน จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 



 

    

 

 

 

 

พิธีลงนามท าความร่วมมือ MOU กับ Koge Business College จากประเทศเดนมาร์ก 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 



 

    

 

 

 

 

เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบคิดสร้างสรรค์ (CBL) 

จัดโดย กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน 



 

    

 

 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 

 



 

    

 

 

อบรม เรื่อง Service mind  (โดย คุณนริศรา   สิงห์โหราช) 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 

 



 

    

 

 

ทัศนศึกษาดูงาน ระบบการท างานของ ศูนย์อภิบาลช้าง (Elephant Nature Park) 

 

ทัศนศึกษาดูงาน ระบบการท างานของโรงเรียนบ้านเมืองกื๊ด 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

 



 

    

 

 

 

 

โครงการ ติดอาวุธทางปัญญา  ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 



 

    

 

 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

 

ศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือต่างประเทศ ณ ประเทศเดนมาร์ก 



 

    

 

 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 

 

 

 



 

    

 

 

 

อบรมเพิ่มพูนความรู้สรุปผลงาน สร้างสรรค์งานวิจัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 

 



 

    

 

 

 

ศึกษาดูงานใน “โครงการพัฒนาภูมิรู้ครูวิชาชีพ” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 



 

    

 

 

 

 

อบรม “โครงการพัฒนาภูมิรู้ครูวิชาชีพ” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน 



 

    

 

 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 

 

 

อบรม “โครงการพัฒนาภูมิรู้ครูวิชาชีพ” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน 



 

    

 

 

(เอกสารประกอบการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ) 


