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ค าน า 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ที่ได้ก้าวเดินฝุากระแสคลื่นที่
เชี่ยวกรากของปัญหาของประเทศที่หลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมา
โดยตลอดกว่า 10 ปี ด้วยการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้จากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู 
และกัลยาณมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาเยือน ที่ให้ค าแนะน าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งวิทยาลัยฯ ก็ได้ด าเนินงาน
พัฒนาตามครรลองที่ถูกต้อง เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับพระราชทาน
โรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2548 และในปีการศึกษา 2552  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2จาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. เพ่ือรับรองคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินในครั้งนั้น วิทยาลัยได้รับคะแนนเต็ม 5 .00 ทุกมาตรฐาน ซึ่ง
ถือเป็นผลการประเมินสถานศึกษาท่ีได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  

 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปีการศึกษา 255๗วิทยาลัย
ฯ จึงได้จัดท า รายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport- SAR) ขึ้นเพ่ือรายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งถือเป็นผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 255๗  ของวิทยาลัยฯที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  ระบบประกันคุณภาพภายในให้ครอบคลุม
กระบวนการจัดการศึกษาทุกกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา ถือเป็นดอกผลส่วนหนึ่งอันเองมาจากการบ่มเพาะของกระบวนการจัด
การศึกษา ที่ได้ด าเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ การท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาสายอาชีวะเป็น
อาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่เหมาะสมส าหรับโครงการต่างๆที่เน้น  Sector-based  and 
place-based  strategies โดยมีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะ วิชาชีพ 
และศิลปะการใช้ชีวิต” และมีอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”ซึ่งรายงานชุดนี้ได้จัดท า
ขึ้นในปีการศึกษา 2558 โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานและฝุายประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
          ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา    
 ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     
 
  ดังนั้น รายงาน เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่สถานศึกษาที่ได้ติดอาวุธทางปัญญาและน าพาผู้เรียน ครู 
บุคลากรและทุกภาค ให้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งคุณภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักรู้เข้าใจ และประพฤติตนตามคุณลักษณะของการเป็น 
คนเก่ง  คนดี และมีความสุข เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
                                                                      มิถุนายน  2559 
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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 โดยวิทยาลัยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ. 
เกษม  วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีการศึกษา 
2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 คน 
ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  
วิทยาลัยจึง เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ” นับจากนั้นเป็นต้นมา 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ปรัชญา 

“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพื่อชีวิต” 

 วิทยาลัยฯ มุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงและสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่
ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่ท าความร่วมมือกับสถาบั นการศึกษาชั้นน าทั้ ง ในและต่างประเทศ               
เป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลั งแรงงานที่มีสมรรถนะที่ โดดเด่นโดยเน้น Sector-based              
and  place-based  strategies  ภายในปี 60 

 

 



 

 

 

   

พันธกิจ (Mission) 

1.การบริหารอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่น 
3.ผลิตผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นคนดี 
4.ผลิตก าลังแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
5.สนับสนุนงานวิชาการ โดยเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6.เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีมีพลังพลวัต 

เอกลักษณ์ 

 เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และศิลปะการใช้ชีวิต 

อัตลักษณ์  (Identity) 

“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร 
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 4.76 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 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
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  

ด้านนโยบายและแผน 

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

 2. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้คู่มือของ สอศ.รวมทั้งมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีส านักงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสัดส่วน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกสาขา / ประเภทวิชา รวมทั้ง
น าผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 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. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและเหมาะสมทุกสาขาวิชา 

 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพทั้งด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานทางวิชาชีพ การมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักศึกษาเป็นอย่าง
มาก 

 

 



 

 

 

   

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1. มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน เพ่ือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ ซึ่งส่งผลท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. มีการถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับ ปรัชญา พันธกิจ ให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

 3. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ และวินัยและก าหนด
ข้อตกลงร่วมกับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาอย่างชัดเจน 

 4. มีกลยุทธ์ในการฝึกวินัยโดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติภายใต้แนวคิด คือ ล าดับแรก ต้องพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี ล าดับต่อมาผู้เรียนจึงพัฒนาเป็นคนเก่ง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ปรากฏอย่างชัดเจน 

 5. สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักศึกษา ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้าน
วิชาชีพ ความเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีมาก 

 6. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยจากแหล่งภายในของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

 7. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยจากแหล่งภายในของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

 8.  สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ 

 9. มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 10. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สถานประกอบการอยู่ในระดับดีมาก โดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือใช้ทรัพยากรร่วมกันส า หรับฝึก
นักศึกษาตามหลักสูตรสมรรถนะ 

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

 12.วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการลงทุนและการพัฒนา 

 13. วิทยาลัยมีการจัดอบรม ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ผ่านการอบรม ,ประชุม,          
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 



 

 

 

   

14. มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพโดยใช้ระบบ PDCA ครบวงจร 

 15. สถานศึกษามีชื่อเสียงที่ดีโดยมีเครือข่ายการทางานโครงการ ๑ ช่วย ๙ เพ่ือเอ้ือความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สถาบันอ่ืน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

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

 2. มีการจัดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา เพ่ือท าการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ
สอบออก Exit  และการทดสอบสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ 

 3. มีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาอย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยท า
ให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียนโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง 

 4. มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การปฏิบัติงาน “Little Manager” เป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัคร เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับครูผู้สอนในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ได้แก่ การทดสอบ Quiz ในชั้นเรียน การค้นหาสาเหตุขาดเรียน การลาเรียนบ่อยครั้ง การมาสาย การส่ง
การบ้านให้ตรงเวลา โดยนักศึกษาอาสาสมัครจะด าเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือในชั้นเรียน ให้สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 6. มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งน าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 7. มีการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น หลักการสอน เทคนิคการสอน 
การวัดและการประเมินผล 

 8. สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

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



 

 

 

   

 10. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 

 11. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ด้านพัฒนาครู 

1. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับ ปวช.และ 
ปวส. อย่างครบถ้วนทุกภาคการศึกษา 

ด้านอาจารย์และบุคลากร 

1. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ และมี
พลังในการท างานสูง 

ด้านผู้เรียน 

1. การก าหนดให้ผู้เรียนอยู่ในสถานศึกษาในช่วงเวลาเรียนท าให้ง่ายต่อการควบคุมและดูแล 

 2. การด าเนินโครงการวัดแววความถนัดได้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการชี้น าในการเข้า
โปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่ตนเองมีอยู่ท าให้ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ 

 3. มีการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้ผู้เรียนโดยผ่านการท ากิจกรรม Day Project ให้มีคุณสมบัติของ
คนหาปลา 

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา  

 1. การพัฒนาเรื่องการน าระบบสารสนเทศ น ามาใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ง่ายต่อการใช้
งาน  

2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ  

3. การพัฒนาเรื่องการหาเวทีในการน าเสนอ โครงการ สิ่งประดิษฐ์  ของผู้เรียนและอาจารย์ให้ได้       
มีโอกาสน างานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของตนเองไปเผยแพร่ 

4. การควบคุมและปูองกันปัญหานักเรียนลาออกกลางคัน  
5. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให้

ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



 

 

 

   

 6. ก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) ที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน          
ด้านเศรษฐกิจ ภายในครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมอบหมายรอง
ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ เพ่ือดูแลเอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยมค่อนข้างต่ า 
โดยจัดอาจารย์วิชาสามัญช่วยสอนและปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียนปกติ
เป็นกรณีพิเศษ  

7.ด าเนินการในการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกๆ ส่วนงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพของงานให้
มากยิ่งขึ้น 

8. ฝุายงานวิจัย จะมีหน้าที่ในการดูแล และติดตามข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของครู 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เข้าประกวดอย่างสม่ าเสมอ 

9. ฝุายงานกิจการนักศึกษาวางแผนการอบรมให้กับครู เรื่องการดูแลนักศึกษาในช่วงวัยรุ่น เพ่ือครูจะ
ได้มีเทคนิคใหม่ๆมาดูแลนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

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 
  1.2.1  สภาพสังคมของชุมชน  เป็นสังคมเกษตรกรรม  โดยส่วนใหญ่ 

1.2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รับจ้างทั่วไป และ ค้าขาย  ฯลฯ 
1.2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและ
ค้าขาย  สถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางฯลฯ 

1.3.  ประวัติสถานศึกษา  

 ราวปี พ.ศ. 2542 เป็นช่วงต้นของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ดั่งที่พวกเราทราบกันดีว่าเป็นช่วงวัน
เวลาที่คนไทยทุกคนจดจ าว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความขมขื่นและความหายนะได้เป็นอย่างดี มีคนตกงานจ านวน
มหาศาล ค่าเงินได้ต่ าลงกว่า 40-50% ภาวะดังกล่าวไม่เพียงแต่ประเทศเราหรือเศรษฐกิจของเราถูกรุกราน
เท่านั้น แต่สาเหตุหลักอีกประการหนึ่ง คือ ขีดความสามารถทางการผลิตหรือความสามารถที่แท้จริงของผู้ผลิต
ไทยตั้ ง แ ต่ ร ะดั บล่ า ง ถึ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บบนขาดความสามา รถ เ ชิ ง แ ข่ ง ขั น ใ น เ วที โ ล ก อีกด้ ว ย                          
ขีดความสามารถดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมาตรฐานการศึกษาไทย กล่าวโดยเฉลี่ยการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในระดับท้าย ๆ เสมอในการจัดล าดับทั่วโลก 

 ปี พ.ศ. 2543 ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ได้ตระหนักเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของสังคม ว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงจึง
มีความคิดและตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นและความคาดหวังอันสูงส่ง โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการ
บริหารงานภาคอุตสาหกรรมบริการวิศวกรรมและด้านการค้าระหว่างประเทศเกือบ 20 ปี จัดตั้งวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  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  เพื่อสร้างให้นักเรียน -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   
และยอมรับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนด้วยความสงบยินดีกับผลงานตามสภาพความเป็นจริงธ 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 สอน
วิธีหาปลาด้วยตนเอง  สอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง” 

 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ มีความยินดีและภูมิใจที่  วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจาก 
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน อันเป็นความยินดี อย่างทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่
นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารทุกระดับ ด้วยเป็นผลของความวิริยะอุตสาหะบากบั่น 
อดทน เพียรพยายามที่ถือเอาประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้งทั้งสิ้น วิทยาลัยฯ มุ่งมั่ นที่จะ



 

 

 

   

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 ได้ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานระดับสากล โดยการส่งผู้บริหารไปศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ 
Koge  Business  College, ประเทศเดนมาร์ก 

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

 ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัด ท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือ (MOU)โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่วมหลวง  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2558 

 ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ในความร่วมมือ การจัดหลักสูตรการเรียน  ด้านรถไฟฟูาระบบราง ระหว่างบริษัทไฟฟูา ร.ฟ.ท. จ ากัด         
(S.R.T. Electrified  Train Company  Limited) กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือผลิตและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาชีพระดับ
อาชีวศึกษา ด้านไฟฟูาระบบรางให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากลสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมของประเทศไทย 

 



 

 

  
  

1.4  โครงสร้างการบริหารงาน  
 

นายอุทัย   สุวรรณเรือง 
ผู้อ านวยการ 

 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  

 

 

 

นางสุวพรรณ   ไชยศรี 
หัวหน้าวิชาการ 

 

 

นายธนภัทร   มั่นคง 
รองผู้อ านวยการ 

 

 นายเอกชัย   ใจเมคา 
หัวหน้าคณะช่างอุตสาหกรรม  

 

 

นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 
หัวหน้าคณะบริหารธุรกจิและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

 

นายวีระชัย   ใจค าปัน 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส ์

 

นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย 
หัวหน้าแผนกบัญชี 

 

 

นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์ 
หัวหน้าแผนกการตลาด 

 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

นางสาวอริญชญา   วงศ์ใหญ่
หัวหน้าแผนกสามัญ 

 

 

 

นายวุฒิพงษ์   ยอดใสย์ 
หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

 

 

นายวีระชัย   ใจค าปัน 
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

 

 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 

 

 

นายกานต์  อะตามา 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ 

 

 

นายอนุศักดิ์    ชาญเชี่ยว  
หัวหน้างานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

 

นายวฒิุพงษ์   ยอดใสย์ 
หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 

 
 

 



 

 

 

   

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 นายอุทัย             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 
2556-2558 

           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 (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)  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 2558  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
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 

1 1  1   1   ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ครู 61 55 6 29 32 - 1 59 1 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 3 - - 3 - - 3 - 

บุคลากร
สนับสนุน 

15 15 - 3 12 - 1 12 2 

รวม 80 74 6 33 47 - 3 74 3 

หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ,ผู้อ านวยการ เป็นคนเดียวกนั 
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

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ปวช. แยกตามประเภทวิชา          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          

- สาขาวิชาเครื่องกล 9 8 1 5 4 - - 8 1 

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 7 6 1 1 6 - - 7 - 

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)                                       

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  2 2 - 1 1 - - 2 - 

(สาขางานไฟฟูาก าลัง)                                

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                            

- สาขาวิชาพาณิชยการ                         8 1 7 5 3 - 1 7 - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการบัญชี)                                          5 - 5 1 4 - - 5 - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการขาย)                                            4 - 4 2 2 - - 4 - 

- สาขาวิชาพาณิชยการ  11 5 6 5 6 - - 11 - 

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 7 8 9 6 - - 15 - 



 

 

 

   

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

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

รวม 61 29 32 29 32 - 1 59 1 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา          

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                             

- สาขาวิชาเครื่องกล                            9 8 1 5 4 - - 8 1 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      7 6 1 1 6 - - 7 - 

- สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 2 2 - 1 1 - - 2 - 

- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 2 2 1 3 - - 4 - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                              

- สาขาวิชาการบัญชี                            5 - 5 1 4 - - 5 - 

- สาขาวิชาการตลาด                           4 - 4 2 2 - - 4 - 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         11 5 6 5 6 - - 11 - 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 15 7 8 9 6 - - 15 - 

รวม 57 30 27 25 32 - - 56 1 

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 

ปกต ิ ทวิ
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 502  450  128  1,080  

ปวช 283  259  128  670  

ปวส 219  191    410  

ปวช แยกตามประเภทวิชา         

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                                     

- สาขาวิชาเครื่องกล 79  71  52  202  

- สาขาวิชาไฟฟูาก าลังและอิเล็กทรอนิกส์                 23  8  6  37  

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)                         

- สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์                       16  22  12  50  

 (สาขางานไฟฟูาก าลัง)                                                                 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                                                

-สาขาวิชาพาณิชยการ  71      71  

-สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานบัญชี)   30  10  40  

-สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการขาย)         15  14  29  



 

 

 

   

 
หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นปี 
รวม 

1 2 3 

ปกต ิ ทวิ
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ปกต ิ ทวิ 
ภาค ี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         

-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 94  78  19  191  

ปวส  แยกตามประเภทวิชา                            

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                           

- สาขาวิชาเครื่องกล        58  42    60  

-สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 37  13    50  

-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      15  17    32  

-สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 22  14    36  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                             

- สาขาวิชาการบัญชี                            24  30    54  

- สาขาวิชาการตลาด                           20  15    35  

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         12  15    27  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว             

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว                     31  45    76  



 

 

 

   

1.9 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมในรอบปีการศึกษา 
ผู้บริหาร 

นายธนภัทร    มั่นคง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้รับการ
ประเมินผลงานในระดับดี  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 8 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล   อาจารย์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ได้รับการประเมินผล
งานในระดับดี  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
บุคลากรสายผู้สอน 

นายอนุศักดิ์   ชาญเชียว   อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี  2๕๕8  ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 

นายวีระชัย   ใจค าปัน   อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ปฎิบัติ
หน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งม่ันเสียสละสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  2558  ระดับอาชีวศึกษา 

นางสาวจิตรลดา  จิตรกุล อาจารย์ประจ าแผนกสามัญ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ     
ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา  อาจารย์ประจ าแผนกสามัญ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ 
ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวอริญชญา  วงศ์ใหญ่ อาจารย์ประจ าแผนกสามัญ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ 
ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 



 

 

 

   

นางสาวแววดาว  บุญตา  อาจารย์ประจ าแผนกสามัญ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ      
ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวปภาวรินทร์   นักธรรมา อาจารย์ประจ าแผนกการตลาด ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ  ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นายภาสกร  เย็นใจ อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี 
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 

นายอนุศักดิ์  ชาญเชียว  อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ  ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

นางสาวนิชาภา   ปัญญากาศ  อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินผลงาน
ในระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นายวีระชัย   ใจค าปัน  อาจารย์ประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นายวุฒิพงษ์  ยอดใสย์  อาจารย์ประจ าแผนกช่างยนต์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี 
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน (สช.) 
 
 



 

 

 

   

นายสุนทร   สารเจริญ  อาจารย์ประจ าแผนกช่างยนต์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ      
ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นายศุภนันท์   ศรีปัญญา  อาจารย์ประจ าแผนกช่างยนต์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ 
ผ่าน  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางจิตตรารัตน์  ตะตานัง  อาจารย์ประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ  ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวจุฑามาศ  ปันค ามูล  อาจารย์ประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ  ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวราภาณ์  วงศ์หาญ อาจารย์ประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวไอลดา  ไชโย อาจารย์ประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ         
ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย  อาจารย์ประจ าแผนกบัญชี ได้รับการประเมินผลงานในระดับ         
ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

นางสาวยุรดี  สนรักษา อาจารย์ประจ าแผนกภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินผลงานใน
ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก



 

 

 

   

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นางพัชสุดา    กัลยาณวุฒิ อาจารย์ประจ าแผนกภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินผลงาน
ในระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นายบุญธรรม  อุดจอม  อาจารย์ประจ าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับการประเมินผล
งานในระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8             
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
นักศึกษา 

ทีมนักแข่ง PYT Yamaha Exciter เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 
ทั้งหมด 4 สนาม มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ซึ่งทีม PYT YAMAHA EXCITER ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของสนามที่ 2  ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และรางวัลผล
คะแนนรวมทั้งหมด 4 สนาม ทีม PYT YAMAHA EXCITER ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2015 พร้อมกับทุนการศึกษา 10,000บาท ณ สนามช้าง อินเตอร์       
เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์  

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29         
จังหวัดล าพูน และท าผลงานได้เป็น อันดับที่ 3 ของภาคเหนือได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 150 
เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทอง จ านวน  68 เหรียญ เหรียญเงิน จ านวน  45  และเหรียญ
ทองแดง จ านวน 37  เหรียญ  โดยแยกประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
ประเภททักษะวิชาชีพ  รวม  เหรียญทอง 34  เหรียญ  เหรียญเงิน  18  เหรียญ เหรียญทองแดง   
6  เหรียญ 
 1.ประเภทการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญเงิน  
1 เหรียญ 
 2.ประเภทการจัดท าและน าเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญ
ทอง  1 เหรียญ  
 3.ประเภทการสร้างเว็บเพจด้วยโปแกรมส าเร็จรูป ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 
เหรียญ  
 4.ประเภทโปรแกรมน าเสนอ (Microsoft  powerpoint)2010 version.En 
ระดับชั้น ปวช  รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 



 

 

 

   

5.ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ,เหรียญ
เงิน ๑ เหรียญ  

6.ประเภทการบัญชีเบื้องต้น 2 ระดับชั้น ปวช  รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ 
7.ประเภทอ่านบทความภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ 
8.ประเภทเครื่องท าความเย็น ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ 
9.ประเภทการแข่งขันเทคนิคเสนอขาย ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ 
10.ประเภทเครื่องรับวิทยุ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ ,เหรียญเงิน           

1 เหรียญ 
11.ประเภทงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
12.ประเภทงานฝึกฝีมือ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
13.ประเภทวงจรดิจิตอล ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
14.ประเภทงานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ,เหรียญเงิน  

1 เหรียญ 
15.ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
16.ประเภทการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
17.ประเภทการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
18.ประเภทอ่านบทความภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทองแดง           

1 เหรียญ 
19.ประเภทการบัญชีต้นทุน 1 ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ ,เหรียญเงิน        

2 เหรียญ 
20.ประเภทการแข่งขั้นเทคนิคเสนอขาย ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
21.ประเภทการสื่อสารดาวเทียม ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
22.ประเภทเครื่องปรับอากาศ ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
23.ประเภทงานเขียนแบบเทคนิค ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
24.ประเภทงานเทคนิคพ้ืนฐาน ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 
25.ประเภทโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ระดับชั้น ปวส  รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ 
26.ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ ,เหรียญเงิน  

2 เหรียญ 
27.ประเภทงานจักรยานยนต์ ระดับชั้น ปวช  รางวัลเหงียญเงิน 1 เหรียญ ,เหรียญทองแดง 

2 เหรียญ 
28.ประเภทงานซ่อมรถยนต์ ระดับชั้น ปวส  รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ 



 

 

 

   

29.ประเภทคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ ,เหรียญเงิน  
2 เหรียญ 

30.ประเภทการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญทอง        
1 เหรียญ ,เหรียญเงิน  2 เหรียญ 

31.ประเภทเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟูา ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ 
32.ประเภทพิมพ์ดีดอังกฤษ  ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
33.ประเภทพิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ  ,

เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 
ประเภทกีฬา  รวม  เหรียญทองแดง  3 เหรียญ 

1.การแข่งขันฟุตซอลหญิง รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  
2.การแข่งขันฟุตซอลชาย  รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ  
3.การแข่งขันบาสเกตบอลชาย รางวัลเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ 

ประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวม  เหรียญทอง 28  เหรียญ  เหรียญเงิน  27 เหรียญ  
เหรียญทองแดง 28  เหรียญ 
ประเภทการประกวด  รวม  เหรียญทอง 6 เหรียญ  

1.ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ 
2.ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลเหรียญทอง ๑ เหรียญ 
3.ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
4.ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ 
5.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  ระดับ ปวช รางวัลเหรียญทอง ๑ 

เหรียญ  
6.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  ระดับ ปวส รางวัลเหรียญทอง ๑ 

เหรียญ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

1.10 เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เปูาหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งจากการระดมความคิดของคณะครู นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 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 าทั้ งในและต่างประเทศเป็น
อาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นโดยเน้น Sector-based  and  place-
based  strategies  ภายในปี 60 

   1.3 พันธกิจ (Mission) 

1.การบริหารอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งในและ
 ต่างประเทศ 

2.มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่น 
3.ผลิตผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นคนดี 
4.ผลิตก าลังแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
5.สนับสนุนงานวิชาการ โดยเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6.เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีมีพลังพลวัต 

1.4 เอกลักษณ์  
เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และศิลปะการใช้ชีวิต 

  
  
  
 
 



 

 

 

   

1.5 อัตลักษณ์  (Identity) 
“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

 อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการ
บริหาร และกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ 
คิดเป็น :คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียนจะ
สามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด 
เน้นปฏิบัติ  : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม 
จัดการได้ :  มุ่งม่ันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่าง ๆได้ ทั้งด้านปัญหา
การเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างานตลอดจนรู้จัก การให้ความส าคัญกับปัญหาหลัก-ปัญหา
รอง ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม 
2. วิสัยทัศน์แผนกและส่วนงาน 
   ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์ของแผนกและของส่วนงานขึ้น 
โดยได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 และ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนกและส่วนงานของตนเองจากครูและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา 2560 โดยมีวิสัยทัศน์แผนกและ
ส่วนงานดังนี้ 

 แผนกบัญชี 
  วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในสาขาการบัญชี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิชาชีพ
ในระดับ สากล โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างมีความสุข และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ.2561 

พันธกิจ: 

 1. มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย 
 3. จัดการด้านระเบียบวิชาการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประชุม สัมมนาและกิจกรรม
 ต่างๆ 
 4. ยกระดับความรู้ ความสามารถของงอาจารย์ในแผนกร่วมกับองค์กรภายนอก 



 

 

 

   

5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงความสามารถเชิงวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

 แผนกการตลาด 
  วิสัยทัศน์ 

สาขาวิชาการตลาดเป็นสาขาที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการตลาด  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนางานบริการวิชาการ และผลงานทางวิชาการ             
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ให้คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้ ด ารงอยู่ในสังคมด้วยความสุขบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมภายในปี พ.ศ.2561 

 พันธกิจ      
1. ด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่วิทยาลัยก าหนด ผลิตนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด  ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาสร้างงานวิจัย โครงงาน นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2. เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม  ให้บริการทางวิชาการด้านการตลาดเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมและท้องถิ่น 
3. ติดตามดูแล และให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลิกลักษณะนักศึกษาให้มี
 คุณลักษณะอันที่พึงประสงค์รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการเรียนและเข้าร่วม
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 4. สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนกคอมพิวเตอร์ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการชั้นน าระดับภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ชั้นน า 
2. มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม  

 
 



 

 

 

   

แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
วิสัยทัศน์  

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสาธารณะ และสู้ งานบริการ และได้รั บการยอมรับ                  
จากภาคอุตสาหกรรมธุรกิจบริการระดับโลก (World Class Hospitality Standard) ว่าเป็นนักศึกษา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ภายในปี พ.ศ. 2561 

 
แผนกภาษาต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
แผนกภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาแก่ผู้เรียน เพ่ือการสื่อสารใน

ภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลได้ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
1. นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
2. มีทักษะตามมาตรฐานของกรอบ CEFR – Common European Framework Reference 
3. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาจีนและญี่ปุุนเบื้องต้นได้ 
4. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับ

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการกับวิทยาลัย  
แผนกสามัญ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความฉลาดทางความคิด สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการด าเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับรูปแบบของสังคม            
มีจิตสาธารณะ ส านึกรักษ์ในความเป็นไทยภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ   
1. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอ ที่หลากหลายรูปแบบ 
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
3. สร้างคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อสังคม 
4. สร้างคนที่มีจิตสาธารณะ ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

สิ่งแวดล้อม 
5. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 

 
 



 

 

 

   

แผนกช่างยนต์ 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งผลิตก าลังแรงงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน (  AEC ) 
ภายใต้มาตรฐาน  “Safety Tidy Quality” ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ   
1. พัฒนางานช่างยนต์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพ่ิมโอกาสให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. บูรณาการทางการเรียนรู้  มุ่งบริการสู่ชุมชน  

 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดน าวิชาชีพช่วยเหลือชุมชน ได้รับรางวัล

เทคโนโลยีนวัตกรรมระดับประเทศและมีมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
2. ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเน้นให้ผู้เรียนน าวิชาชีพไป

ใช้ช่วยเหลือบริการชุมชน 
3. จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาด าเนินการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทาง

การศึกษา 
4. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 

 
แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีการทักษะวิชาชีพทางไฟฟูาได้มาตรฐานตามหลักสากลและ

ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานระดับประเทศ ภายในปี 2561 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติที่มีมาตรฐานตามหลักสากล 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างโครงงาน นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานและส่งแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย 



 

 

 

   

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นเป็นผู้น าด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดีมี่สุด ติด 1 ใน 5 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยให้กับผู้รับบริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
ในรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และมีเปูาหมายให้มีจ านวนนักศึกษาจ านวน 2,000 คน ภายในปี 
พ.ศ. 2560 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความสามารถ เทคนิคต่าง ๆ ที่เทียบเท่า

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายในทุกระดับ 
3. ท าโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือขยายกลุ่มเปูาหมาย

ในการประชาสัมพันธ์ 
4. ท าโครงการความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ

ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 

ส่วนงานกิจการนักศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป็นให้ผู้เรียนเป็น Best Practice ในเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายมีจิตส านึกร่วมต่อ
ส่วนรวม เป็นผู้น ากิจกรรมและกีฬารวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับประเทศและ
มุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านกิจการนักศึกษาในระดับสากลภายในปี พ.ศ. 2561 

 
พันธกิจ 
1. ก าหนดนโยบายการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา 
2. ส่งเสริม ชื่นชม ให้รางวัลกับนักศึกษาที่มีการแต่งกายได้ถูกต้องเพ่ือเป็นก าลังใจ และเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้กับผู้อื่น 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
4. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักศึกษา มีภาวการณ์เป็นผู้น าและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับประเทศ 
5. เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยดึงการมีส่วนร่วมในระดับประเทศ 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านงานกิจการนักศึกษาให้

เทียบเท่าระดับสากล 

 



 

 

 

   

ส่วนงานประกันคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ 

ฝุายประกันคุณภาพมุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
"วัฒนธรรมคุณภาพ" เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างแท้จริงถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการท างานพัฒนาคุณภาพศิษย์อย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีมากภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การ

พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเหมาะสมกับ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนดไว้ 

3. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ส่วนงานวิชาการ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โดดเด่น

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ท าความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีมาตรฐาน และคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล 
และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้สายอาชีวศึกษาสู่ชุมชนและท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีคุณภาพ

ที่โดดเด่น 
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมระดับสากล 
4. พัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศให้ทัดเทียมกรอบมาตรฐาน CEFR 
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาส าหรับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
6. ทุ่มเท สนับสนุนวิชาการในการแสวงหาความรู้ จากการศึกษาในระดับสูง และการฝึกอบรม 
7. ท าความร่วมมือพัฒนางานวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในยุโรป และอเมริกาเหนือ 

 
 



 

 

 

   

3. แผนปฎิบัติการประจ าปี 2558   ของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาการ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานบุคลากร  
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานเครือข่ายชุมชน 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

1 พัฒนาหลกัสตูรของ 1.1 โครงการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 1) เอกสารการพฒันาฐานสมรรถนะวชิาชีพระดับ ปวส. 200,000.00 อนุศักด์ิ  ชาญเชี่ยว
โรงเรียนใหเ้ปน็หลกั (Super model Super quality) ทุกสาขาวชิา
สตูรฐานสมรรถนะ AA-P1-Pro01 2) เอกสารสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สามารถผลติผู้เรียน 1.1.1 การพฒันาฐานสมรรถนะวชิาชีพ ระดับ ปวส.  Apprenticeship Program
ใหม้ีคุณภาพตาม 1.1.2 การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Apprenticeship 3) ร้อยละ 100 ของสาขางานมเีอกสารหลักสูตร
ความตอ้งการของ Program ฐานสมรรถนะ
ภาคการผลติ 1.1.3 การจัดค่ายเตรียมความพร้อมกอ่นออกเรียน 4) ร้อยละ 100 ของนศ.ระดับปวส.1เข้าร่วม

ร่วมสถานประกอบการ SMSQ Camp กจิกรรมค่ายเตรียมความพร้อมกอ่นออกเรียน
ร่วมสถานประกอบการSMSQ Camp 

5) ความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรมเตรียม
ความพร้อม ≥  4.61

1.2 โครงการพัฒนารายการสมรรถนะประจ าชั้นปี 1) ร้อยละ 100 ของสาขาวชิามกีารส ารวจต้องการ 20,000.00 ปรีดา ธงไหล
AA-P1-Pro02 ของสถานประกอบการ  และสมรรถนะประจ า

1.2.1 การส ารวจสมรรถนะการปฏิบัติงานจากสถาน ชั้นปีของนักศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ประกอบการ วชิาชีพ-ความต้องการของสถานประกอบการ  

1.2.2 การทบทวนรายการสมรรถนะประจ าชั้นปี และมาตรฐานหลักสูตร 
2) ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาทีน่ ารายการ

สมรรถนะประจ าชั้นปี ท่ีจัดท าไวไ้ปใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และพฒันาผู้เรียน

3) ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาทีจ่ัดท าแผน
ยุทธศาสตร์วชิาการคณะสอดคล้องกบั
รายการสมรรถนะสาขาวชิา

4) ร้อยละ100 ของสาขาวชิาท่ี ครูผู้สอนมคีวาม
เข้าใจท่ีชัดเจนถึงแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของผู้เรียนและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

5) เอกสารรายการสมรรถนะวชิาชีพรายชั้นปี
ประจ าสาขาวชิา ของทุกสาขาวชิาจ านวน1 ชุด

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

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



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงการพัฒนาชุดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมคีวามเข้าใจ และ 15,000.00 ปรีดา ธงไหล
AA-P1-Pro03 ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาชุดการเรียน

1.3.1 การอบรมการจัดท าชุดการเรียนรู้เพือ่พฒันา รู้ทีเ่น้นการพฒันาสมรรถนะของผู้เรียนในระดับดี
สมรรถนะ 2) ร้อยละ 90 ของชุดการเรียนรู้ทีพ่ฒันาขึ้น

ระบุสมรรถนะปลายทางไวอ้ย่างชัดเจน
3) ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึ้น

มกีารออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ที่
มุง่สู่การพฒันาสมรรถนะของผู้เรียน

4) ร้อยละ90  ของชุดการเรียนรู้ทีพ่ฒันาขึ้น
มกีารออกแบบการวดัและประเมนิผล
ท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาสมรรถนะของผู้เรียน

6) ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึ้น
มกีารจัดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

7) ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้มกีารน าเร่ืองเศรษฐกจิ
พอเพยีงเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาการสอน

1.4 โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 1) นศ.เข้ารับการสอบสมรรถนะวชิาชีพจ านวน 2 คร้ัง ปรีดา ธงไหล
AA-P1-Pro04 2) ร้อยละ 80 ของสาขาวชิาท่ีได้ด าเนินการ

1.4.1 การสอบสมรรถนะประจ าภาคเรียน ทดสอบสมรรถนะวชิาชีพ
3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าสอบทมผีลการทด

สอบผ่าน การประเมนิในรอบแรกของแต่ละสาขา
1.5 โครงการฝึกอาชีพ  (ประสบการณ์จริง) 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวชิาทีเ่ข้าร่วม 10,000.00 ปรีดา ธงไหล

AA-P1-Pro05 โครงการ
1.5.1 การเกบ็ชม.จากการฝึกประสบการณ์จริงใน 2) ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการต่อ

สาขาวชิาชีพ ทุกระดับชั้น นักศึกษา ≥4.61
3) ร้อยละ 80 ของนศ.ในแต่ละสาขาวชิาในระดับ ปวช.

ท่ีมชีั่วโมงการฝึกประสบการจริง >20 ชม.
4 ร้อยละ 80 ของนศ.ในแต่ละสาขาวชิาในระดับ ปวส.

ท่ีมชีั่วโมงการฝึกประสบการจริง >20 ชม.
1.6 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1) ร้อยละ80ของนกัศึกชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา 56,200.00 ปรีดา  ธงไหล

AA-P1-Pro06 ท่ีผ่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพในคร้ังแรก
1.6.1 การสอบ V-NET 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกชั้นปีสุดท้ายทีผ่่านการ
1.6.2 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประเมนิมสอบ V-Net 

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

ม.ค.
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ

ก.พ. มี.ค.ธ.ค.
ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 มาตราฐานส่ือสาร
1.6.4 มาตราฐานภาษาองักฤษ
1.6.5 มาตรฐานด้านศิลปการใช้ชีวติ

2 สง่เสริมและพัฒนา 2.1 โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ 1) ร้อยละ90 ของนักศึกษาท่ีได้เรียนรู้จากแหล่ง กนกวรรณ
การจัดกระบวนการ AA-P2-Pro07 เรียนรู้นอกสถานท่ี 1 คร้ัง ปันแกว้
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 2.1.1 ก าหนดนโยบายการจัดกจิกรรมทัศนศึกษา 2) ร้อยละ100 ของสาขาวชิาทีจ่ัดกจิกรรมทัศนศึกษา
เปน็ส าคัญโดย นศ.สาขาอืน่ๆ ด้เข้าร่วมกจิกรรมทัศนศึกษา นอกสถานท่ี
จัดการเรียนรู้ผ่าน อย่างน้อยห้องละ 1 คร้ัง ต่อ 1 ภาคเรียน 3 ร้อยละ80 ของนศ.ทีเ่ห็นวา่สถานทีทั่ศนศึกษามี
การปฏิบตัอิยา่งมี ความเหมาะสมกบัการเรียนในสาขาวชิาชีพ
ความสขุ 5) ร้อยละ100 ของสาขาวชิาทีม่กีารจัดกจิกรรมทัศน

ศึกษา > 4 ชมต่อ คร้ัง
4) ความพงึพอใจต่อการร่วมกจิกรรมทัศนศึกษา 

≥4.61
2.2 โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ กนกวรรณ

แนวทาง Project Approach การคิดวางแผน และการคิดเป็นล าดับขั้น ปันแกว้
AA-P2-Pro08 ตอน อนัเป็นการประยุกต์หลักการทาง

2.2.1 การจัดการเรียนรู้ในรายวชิาโครงงาน คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
2.2.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานในทุก 2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ

ระดับชั้นอย่างน้อยระดับชั้น 1 รายวชิา การคิดแกป้ัญหา และการคิดแบบเหตุผล
อนัเป็นการประยุกต์หลักการทางวทิยา-
ศาสตร์ในงานอาชีพ

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การน าเสนออนัเป็นการประยุกต์การส่ือ
สารในงานอาชีพ

4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษา
ค้นควา้ และปฏิบัติงานวชิาชีพ

5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การจัดการ

7) ระดับความเหมาะสมของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบ Project Approach ≥4.61

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558
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8) ร้อยละ 80 ของสาขาวชิาท่ีมกีารจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Project Approach

9) ระดับความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรม
≥4.61

2.3 โครงการ Learning By Practice 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ 7500.00 ปรีดา  ธงไหล
AA-P2-Pro09 การคิดวางแผน และการคิดเป็นล าดับขั้น

2.3.1 จัดกจิกรรมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในรายวชิา ตอน อนัเป็นการประยุกต์หลักการทาง
สมรรถนะโดยมกีารก าหนดให้ทุกระดับชั้น คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
ทุกห้องจะต้องสอนนศ.ให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
และจัดสอบสมรรถนะตอนท้ายภาคเรียน การคิดแกป้ัญหา และการคิดแบบเหตุผล

อนัเป็นการประยุกต์หลักการทางวทิยา-
ศาสตร์ในงานอาชีพ

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การน าเสนออนัเป็นการประยุกต์การส่ือ
สารในงานอาชีพ

4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษา
ค้นควา้ และปฏิบัติงานวชิาชีพ

5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การปฏิบัติงานโดยดูผลการการสอบสมรรถนะ
ในคร้ังแรก

7) ความพงึพอใจของผู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้
ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน≥4.61

2.4 โครงการสมัมนาวิชาชีพ "สูเ่สน้ทางอาชีพ" 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ 5,000.00 ปรีดา  ธงไหล
AA-P2-Pro11 ได้รับการพฒันาด้านทัศนคติและมคีวาม เตือนใจ 

2.4.1 จัดกจิกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าใจท่ีถูกต้องต่อการประกอบอาชีพ อารีโรจนนุกลุ
2.4.2 จัดกจิกรรมแนวแนวการประกอบอาชีพ 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายาทีไ่ด้เข้าร่วม

กจิกรรมสัมมนาวชิาชีพ 
3) ความพงึพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

≥4.61

ม.ค. ก.พ. มี.ค.ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
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2.5 โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ฝึกงาน 1) ร้อยละ 80 ผ่านการประเมนิกอ่นออกฝึกงาน 35,000.00 ปรีดา  ธงไหล
AA-P2-Pro12 2) ร้อยละ 80 ของนศ.ท่ีออกฝึกงานผ่านการประเมนิ

2.5.1 การฝึกงาน ทักษะหลัก (Core Skill)โดยสถานประกอบการ
- ฝึกงานภายในวทิยาลัย 3) ร้อยละ 80 ของ นศ.ท่ีออกฝึกงานผ่านการประเมนิ
- ฝึกงานภายนอกวทิยาลัย สมรรถนะ (Occupational Skill)

4) ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการทีเ่ข้า
ร่วมต่อคุณภาพ/คุณลักษณะนักศึกษา ≥4.61

5) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ ≥4.61

2.6 โครงการ Happy Homework AA-P2-Pro13 1) ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีด าเนินการตามนโยบาย 2,000.00 ปรีดา  ธงไหล
2.6.1 จัดนโยบายครูผู้สอนทุกรายวชิาต้องให้การบ้าน Happy Homework

อย่างสม่ าเสมอ 2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนท่ีพฒันากระบวนการเรียน
2.6.2 การก าหนดตารางการส่งการบ้านในตารางเรียน รู้ของผู้เรียนผ่านการให้การบ้านอย่างเหมาะสม

ของนักศึกษา 3) ระดับความสนใจ และเอาใจใส่ ในการท าการบ้าน
2.6.3 การก าหนดตารางการส่ังการบ้านลงในตาราง ของผู้เรียน≥4.61

สอนของครูผู้สอน 4) ระดับคุณภาพการท าการบ้านจองผู้เรียน≥4.61
2.6.4 การก าหนดนโยบายส่ังการบ้านให้เหมาะสมกบั

กลุ่มนักศึกษา
2.7 โครงการ Payaptechno Service 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาเข้าร่วมโครงการ 40,000.00 วรีะชัย  ใจค าปัน

AA-P2-Pro14 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
2.7.1 กจิกรรมศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน มจี านวนชั่วโมง มากกวา่ 16 ชั่วโมง
2.7.2 การจัดกจิกรรมบริการชุมชนผ่านรายวชิา 3) ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อ

โครงงานของ นศ.ระดับ ปวช.3 และปวส.2 การปฏิบัติงานของ นศ.≥4.61
 สาขาวชิาอตุสาหกรราท่องเท่ียวและการบัญชี 4) ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวชิาการหรือ

วชิาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่น> 2โครงการ
5) ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวชิาการหรือ

วชิาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กร>2 แห่ง
2.8 โครงการ Competency Day (วันวิชาการ) 1) ร้อยละ80ของนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 100,000.00 ปรีดา  ธงไหล

AA-P2-Pro15 2) ระดับความสนใจ และความมส่ีวนร่วมของ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ≥4.61

2.9 โครงการแข่งขันทกัษะวิชาชีพระดบัภาคและระดบัชาติ 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทีกษะวชิาชีพฝึกซ้อมกอ่นการ 100,000.00 ปรีดา  ธงไหล
แข่งขัน

2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวชิาชีพผ่านการ Pre-Test
กอ่นการเข้าร่วมการแข่งขัน

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวชิาชีพผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ตามท่ีคณะกรรมการการแข่งขันก าหนด

4) ร้แยละ 80 ของอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันเตรียมความหร้อมของนักศึกษา
กอ่นการแข่งขันทักษะวชิาชีพและกฬีา

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ

ก.พ. มี.ค.
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3 3.1 โครงการ "บคุลกิงามตา ภาษาด ีมีความรอบรู้ 1) ร้อยละ80ของนกัศึกษาแต่ละสาขาที่เข้าร่วมโครงการ บุญธรรม
สูง้านบริการ" 2) ร้อยละ80 ของนกัศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้พัฒนา อดุจอม
AA-P3-Pro16(01) ให้มีทัศนคติที่เหมาะสม เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ

3.2 โครงการ "ID: Safety Tidy Quality" 3) ร้อยละ80 ของนกัศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้พัฒนา วฒิุพงษ์
AA-P3-Pro16(02) ให้มีคุณลักษณะพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชา ยอดใสย์

3.3 โครงการ "เชี่ยวชาญการบญัชี มีมาตรฐาน 4) ระดับความสนใจ และการมส่ีวนร่วมในการเข้าร่วม ษรัญชนก
บริการสงัคม" กจิกรรมพฒันาอตัลักษณ์≥4.61 ธรรมชัย
AA-P3-Pro16(03)

3.4 โครงการ "น าเสนอด ีมคีวามมัน่ใจ ใฝ่งานบริการ" ชญาภา
AA-P3-Pro16(04) ลือวรรณ์

3.5 โครงการ "ตรรกะด ีก้าวทนัเทคโนโลย ีมีมิติ สุรศักด์ิ
ทางสงัคม" กาบเงิน
AA-P3-Pro16(05)

3.6 โครงการ "ทกัษะด ีมีความสะอาด มาตรฐานสงู" อริญชญา วงศ์ใหญ่
AA-P3-Pro16(06)

4 สง่เสริมและพัฒนา 4.1 โครงการ รักการอ่าน 1) จัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่น 1 คร้ัง บุพรรณ๊
ทักษะแกนหรือทักษะ AA-P4-Pro18) 2) ระดับความสนใจต่อการร่วมกจิกรรม≥4.61 นันทจริยา
หลกัของนักศึกษา 3) ร้อยละ 80 ของสาขาวชิาท่ีมนีศ.เข้าร่วมกจิกรรม
(Key Skill or Core 4.2 โครงการ นักเขียนรุ่นเยาว์ 1) จัดกจิกรรมส่งเสริมการเขียน 1 คร้ัง บุพรรณ๊
 Skill) AA-P4-Pro19) 2) ระดับความสนใจต่อการร่วมกจิกรรม≥4.61 นันทจริยา
C1 ด้านการประยุกต์ 4.2.1 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการเขียนผ่านวนัส าคัญ 3) ร้อยละ 80 ของสาขาวชิาท่ีมนีศ.เข้าร่วมกจิกรรม
ใช้ตัวเลข ต่างๆ เช่น วนัแม,่ วนัพอ่, วนัครู หรือ
C2 ด้านการใช้ภาษา วนัส าคัญต่างๆตามแต่แผนกภาษาไทยเห็น
เพือ่การส่ือสาร สมควร
C3 ด้านการใช้เทคโน 4.3 โครงการสง่เสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 1) นศ.ทีไ่ด้รับการอบรมพฒันาด้านเทคโนโลยี ปรีดา  ธงไหล
โลยีสารสนเทศ สารสนเทศ AA-P4-Pro24 สารสนเทศ≥20 ชม.ต่อปี
C4 ด้านการท างานร่วม 4.3.1 จัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันาผู้เรียนด้านเทคโน 2) ความพงึพอใจของ นศ.ต่อการร่วมโครงการ ≥4.61
กบัผู้อืน่ โลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
C5 การประยุกต์ใช้หลัก
การทางวทิยาศาสตร์

สง่เสริมและพัฒนาใหผู้้เรียน
มีอัตลกัษณ์สอดคลอ้งกับ
สาขาวิชาทีเ่รียน

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
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5 สง่เสริมและพัฒนา 5.1 โครงการ Happy Vocabulary 1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรม จิรายุทธ  วรกลุ
ความสามารถในการ AA-P5-Pro25) 2) ระดับความเหมาะสมของค าศัพท์ทีจ่ัดให้
ใช้ภาษาสูป่ระชาคม 5.1.1 การสอบ Quiz ทุกเช้า 7.55-08.05 นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย
อาเซียน ภาษาองักฤษของแต่ละสาขา≥4.61

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีไ่ด้พฒันาทัศนคติ
ต่อการเรียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษ

4) ร้อยละ 80 ของ นศ.ในชั้นปีสุดท้ายผ่านการสอบ
มาตรฐานภาษาองักฤษ

5.2 โครงการ Five Stars Language 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรม 5000.00 ศิริขวญั  จันทร์พลอย
5.2.1 การสอนภาษาต่างประเทศเพิม่เติม 2) เกณฑ์การวดัผลทีพ่ฒันาขึ้นตามความเหมาะสม

ของสาขาวชิา 1 ชุด
3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม

พงึพอใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ
6 6.1 โครงการพัฒนาทกัษะการคิดใหกั้บผู้เรียน 1) เอกสารหลักสูตรรายวชิาท่ีพฒันาขึ้น 1 ชุด 1000.00 ปรีดา ธงไหล

AA-P6-Pro27) 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีไ่ด้เรียนหลักสูตร
Th 1 คิดสร้างสรรค์ 6.1.1 การจัดการเรียนรู้รายวชิา Skill for Life รายวชิาพฒันาทักษะการคิด
Th 2 คิดเชิงบวก 3) ร้อยละ 80 ของนศ.ระดับปวชและ ปวส.มผีลสัมฤทธิ์
Th3  คิดเป็นเหตุเป็นผล การพฒันาทักษะการคิดของผู้เรียน ผ่านตามเกณฑ์
Th 4 คิดแกป้ัญหา ทีต้ั่งไว้
Th 5 คิดบูรณาการ 6.2 โครงการพอเพียง 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าท้ังหมดร่วมกจิกรรม

6.2.1 กจิกรรมรักการออม 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคุีณภาพชีพวติ 2000.00 ษรัญชนก
ทีดี่ขึ้น ธรรมชัย

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม
พงึพอใจในการจัดกจิกรรม

6.2.2 กจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวชิาการบัญชี,การ 10000.00 ปภาวรินทร์
 (กรุงไทยยุววาณิชย)์ ตลาดและอตุสาหกรรมท่องเท่ียวเข้าร่วมกจิกรรม นักธรรมมา

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคุีณภาพชีพวติ
ทีดี่ขึ้น

3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม
พงึพอใจในการจัดกจิกรรม

สง่เสริม และ พัฒนา ทกัษะ
การคิดใหกั้บผู้เรียน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 7.1 โครงการ Little Manager AA-P6-Pro28)/54 1) ร้อยละของนศ.ทีร่่วมโครงการ Little Manager 1000.00 เอกชัย  ใจเมคา
7.1.1 การก าหนดผู้ช่วยครูในการบริหารจัดการงาน 2) ความพงึพอใจของนศ.ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

พืน้ฐาน 7 ด้าน Manager ≥4.61
- Manager  Homework 3) ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อบทบาทหน้าที ่
- Manager  Activity Manager ≥4.61
- Manager  เพือ่นช่วยเพือ่น 4) ระดับการพฒันาการด้านภาวะการเป็นผู้น าและการ
- Manager  ติดตามพฒันาการ จัดการ ≥4.61
- Manager  Quiz 5) ระดับความสนใจ และความสุขของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ≥4.61
- Manager  1115
- Manager  Class Management

8 สง่เสริม และพัฒนา 8.1 โครงการพัฒนาศูนยว์ิทยบริการ 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีใช้บริการศูนย์วทิยบริการ 10000.00 อริญชญา
แหลง่เรียนรู้ ทัง้ภายใน AA-P6-Pro29)/54 (ต่อปีการศึกษา) วงศ์ใหญ่
และภายนอกให้ 8.1.1 การจัดบริการระบบInternet ให้กบั นศ. 2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรทีใ่ช้บริการศูนย์วทิยบริการ
สามารถสนับสนุนการ 8.1.2 การบริการยืมหนังสือ (ต่อปีการศึกษา)
สร้างกระบวนการ 8.1.3 การบริการการใช้ศูนย์วทิยบริการแกชุ่มชน 3) เปิดบริการให้บุคคลภายนอกท่ีใช้บริการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมี ศูนย์วทิยบริการ 4 คร้ัง
ประสทิธภิาพ เพียงพอ 4) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ≥4.61
และผู้ใช้บริการไดร้ับ 5) มกีารเพิม่หนังสือในศูนย์วทิยบริการร้อยละ 5 
ความพึงพอใจ 8.2 โครงการ "คุณครูชุมชน" 1) จ านวนชั่วโมงท่ีสาขาวชิาจัดวทิยากรจากภาย กนกวรรณ

AA-P6-Pro30)/54 นอกมาบรรยาย/ ให้ความรู้กบันักศึกษา   ≥2 ชม. ปันแกว้
8.2.1 การจัดนโยบายให้นศ.ทุกสาขาวชิาทุกชั้นปีได้ 2) ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาทีจ่ัดเชิญวทิยากรภาย

เรียนรู้กบัผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ, นอกมาบรรยาย/ ให้ความรู้กบันักศึกษา
ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้มคีวามรู้เกีย่วกบัภุมปิัญญา (2 ชม/คน/คร้ัง/ภาคเรียน)
ท้องถิ่น 1 คน 1 คร้ัง 3) ระดับความสนใจและการมส่ีวนร่วมของ

8.2.2 ก าหนดการเรียนรู้กบัวทิยากรภายนอกเป็นการ ผู้เรียนในการเรียนรู้กบัวทิยากรภายนอก ≥4.61
ฝึกประสบการวชิาชีพจริง 4) ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาจัดกจิกรรมครบ

6) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ
ก.พ. มี.ค.

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

สง่เสริมและพัฒนาทกัษะการ
จัดการใหกั้บผู้เรียน

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 สง่เสริมและพัฒนา 9.1 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 1) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์การ 150000.00 ปรีดา ธงไหล
ระบบการวัดและ AA-P6-Pro32)/54 วัดผลให้นกัศึกษาทราบก่อนการจดัการเรียนการสอน
ประเมินผลใหม้ีความ 9.1.1 การสอบกลางภาคเรียน 2) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนวดัและประเมนิผล
หลากหลาย 9.1.2 การสอบปลายภาคเรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกับการเอา 3) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนใช้วธิกีารวดัและ
ผู้เรียนเปน็ศูนยก์ลาง  ประเมนิผลทีห่ลากหลาย
ใหค้วามส าคัญกับ 4) ร้อยละ 100 ของรายวชิาท่ีให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการวดัประเมนิผล
พัฒนาการ และช่วย  
ยกระดบัศักยภาพของ 9.2 โครงการแก้ไขผลการเรียน 1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทางการ 40000.00 ปรีดา ธงไหล
ผู้เรียน AA-P6-Pro33)/54 เรียนต่ ากวา่เกณฑ์ลงทะเบียนแกไ้ขผลการเรียน

9.2.1 ก าหนดนโยบายช่วยเหลือนศ.โดยการวางแผน 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แกไ้ขผลการเรียน(การวางแผนแก ้F) ต่ ากวา่เกณฑ์แกไ้ขผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

9.2.2 จัดระบบแกผ้ลการเรียน นส.เป็น 2ระบบ 3) มกีารช่วยเหลือการแกไ้ขผลการเรียนแบบ Self   Study 2 คร้ัง
- การแกผ้ลการเรียนแบบ Self Study ต่อปีการศึกษา
- การแกผ้ลการเรียนแบบ Sit in (เฉพาะรายวชิา 4) มกีารช่วยเหลือการแกไ้ขผลการเรียนแบบ Sit in   2 คร้ังต่อปีการศึกษา
คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ,บัญชีและพมิพดี์ด)

10 สง่เสริมและพัฒนา 10 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสูชุ่มชน  1) จัดกจิกรรมบริการวชิาการชุมชน 8 คร้ัง อนุศักด์ิ 
กระบวนการพัฒนา AA-P6-Pro34)/54 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวชิาเข้าร่วม ชาญเชี่ยว
นวัตกรรม และการ 10.1.1 โครงการวัดแววความถนดัทางด้านวิชาชีพ โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 10.1.2 โครงการรณรงค์ลดการเผาเราช่วยโลก 57 3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกจิกรรมทีไ่ด้
ตลอดจนการบริการ 10.1.3 โครงการศูนย์บริการวิชาชีพ พฒันาคุณลักษณะผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
วิชาการสูชุ่มชน 10.1.4 โครงการการเรียนรู้ผ่านรายวิชาโครงการ

10.1.5 กิจกรรม AC บริการสังคม 4) ใช้งบประมาณร้อยละ 0.2 ของงบประมาณทีท่ีจ่ัด
10.1.6 กิจกรรม TI Service บริการวชิาการโดยไมร่วมงบลงทุน

5) ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวชิาการหรือ
วชิาชีพต่อสถานศึกษาอืน่ > 2 แห่ง

6) ระดับความมส่ีวนร่วมของนักศึกษาในการจัดกจิกรรม
บริการชุมชน≥4.61

7) ความพงึพอใจของนศ.ในการบริการวชิาการวชิาชีพ
≥4.61

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

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ
ก.พ. มี.ค.



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการ≥4.61
9) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้

รับประกาศเกยีรติคุณยกย่องด้านการบริการวชิาการ
วชิาชีพ

11 สง่เสริม และ พัฒนา 11 โครงการ "พัฒนาภูมิรู.้.ครูวิชาชีพ" 1) ร้อยละครูของผู้สอนเข้าร่วมการพฒันา 20000.00 ปรีดา ธงไหล
ขีดความสามารถใน AA-P6-Pro35)/54 ทักษะวชิาการวชิาชีพเฉพาะสาขา >8 ชั่วโมง
การจัดกระบวนการ 11.1.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูแต่ละสาขาวชิา 2) ร้อยละของสาขาวชิาจัดอบรม
เรียนรู้ และพัฒนา ท้ังใน และนอกสถานท่ี อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา
วิชาชีพใหกั้บครูผู้สอน 3) ระดับความพงึพอใจต่อการจัดอบรม ≥4.61

11 โครงการ "เรียนรู้...สูค่รูมืออาชีพ" (อยูใ่นย. PA) 1) ร้อยละ 100 ของครูของผู้สอนเข้าร่วมการพฒันา 35000.00  สถาพร อ านา 
AA-P6-Pro36)/54 ทักษะวชิาการวชิาชีพเฉพาะสาขา >10 ชั่วโมง

11.2.1 การเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาวชิาชพีครูโดยต้นสังกดั 2) เข้าร่วมการอบรมพฒันาวชิาชีพครู จากภายนอก
11.2.2 การจดัอบรมภายในเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในด้าน จ านวน 1 คร้ัง

ต่างๆ 3) จัดอบรมภายในเพือ่พฒันาวชิาชีพครูจ านวน 2 คร้ัง
11.2.3 การจัดอบรมภายในเพือ่พฒันาทักษะการคิดใน 4) จัดอบรมภายในเพือ่สงเสริมการคิดเชิงบวกในการ

การท างานตามวฒันาธรรมขององค์กร ท างานในองค์กร จ านวน2คร้ัง
**ย.วชิาการ และย.งานบุคคลด าเนินการร่วมกนั 5) ร้อยละ 5 ของครูผู้สอนต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไปเข้าร่วม

กจิกรรมอบรมพฒันาวชิาชีพครูจากภายนอก
6) ร้อยละ5 ของครูที่ร่วมโครงการแลกเปล่ียนบุคลกรกับ

สถานศึกษาอืน่ หรือหน่วยงานองค์กรภายนอก
7) ระดับความพงึพอใจต่อการจัดอบรม ≥4.61

864,700.00 รวมทัง้สิน้

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

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ
ก.พ. มี.ค.

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558
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1
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความ

1.1 โครงการ "Profesional Adviser" (ร่วม ย.HR) 25,000 เอกชัย  ใจเมคา
เข้าใจเรื่อง แนวทางการดแูล SA-P2-Pro02/56 1 มกีารแต่งต้ังครูทีป่รึกษาท่ีสอดคล้องกบัสภาพของนักศึกษา
นักศึกษาและเทคนิคในการให้

1.1.1 ฝึกอบรมด้านทัศนคติ ความเข้าใจเกีย่วกบังาน 2 จัดอบรมงานอาจารย์ท่ีปรึกษาจ านวน 2 คร้ัง
ค าปรึกษา ใหกั้บครูทีป่ฏิบตัิ อาจารย์ท่ีปรึกษา 3 จัดสัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อนักศึกษา 1:25
หน้าทีอ่าจารยท์ีป่รึกษา 1.2.2 ฝึกอบรมด้านเทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงานที่ 4 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ต่ีอการท างานของ

ปรึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา 4.61
1.3.3 อบรมรมเร่ือง จิตวทิยาความเป็นครู โดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ

2 พัฒนาระบบตดิตามคัดกรอง 2.1 โครงการคัดกรองความเสีย่ง 1 จัดให้อ.ทีป่รึกษาคัดกรองนศ. 8 คร้ังต่อภาคเรียน  - จิตตรารัตน์
ความเสีย่งใหค้รูทีป่รึกษา SA-P3-Pro03/56 2 นักศึกษามอีตัราส่วนความเส่ียงในแต่ละด้านลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 ตะตานัง
สามารถท าความรู้จัก ทราบ

2.1.1 การจัดให้อ.ท่ีปรึกษาคัดกรองความพร้อมของผู้เรียน เมือ่เทียบกบัคร้ังแรกของการคัดกรองความเส่ียง
ข้อมูลนักศึกษาเปน็รายบคุคล เพือ่ประโยชน์ในการดูแลนศ.
ตลอดจนสามารถใหค้วาม

2.2.2 จัดมาตรฐานกลุ่มการคัดกรอง 3 ด้าน
ช่วยเหลอื สนับสนุน พัฒนา

2.1 กลุ่ม Q (ความพร้อมด้านพฤติกรรม)
 ไดต้ามศักยภาพของนักศึกษา 2.2 กลุ่ม F (การคบเพือ่นต่างเพศ)
เปน็รายบคุคล (ตวับง่ชี้ที ่1) 2.3 กล่ม D (กลุ่มเส่ียงยาเสพติด)

2.2 โครงการ 1115 1 ร้อยละ 80 ของนศ ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ท าพดูคุยกบันศ.  - วสันต์
SA-P3-Pro04/56 ผ่านโครงการ 1115 รักษน์ิยม

 - การส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีปรึกษามบีทบาทในการดูแล 2 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ต่ีอการท างานของ
นศ.โดยการพดูคุยให้ค าแนะน าแกน่ศ. 1 คน 1 วนั อาจารย์ทีป่รึกษา≥4.50
วนัละ 15 นาที

2.3 โครงการ Homeroom 1 จัดกจิกรรมHome roon ให้นศ.ได้พบอาจารย์ทีป่รึกษา  - เตือนใจ
SA-P3-Pro05/56  25 คร้ัง ต่อปี อารีโรจนนุกลู

  - การส่ือสารข้อมลูจากส่วนกลางเร่ืองงานวชิาการ / 2 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ต่ีอการท างานของ
งานกจิการนศ. อาจารย์ทีป่รึกษา ≥4.50

 - การปรับทัศนคติและท าความเข้าใจกบันโยบายของวทิยาลัยฯ
 - การวางแผนการจัดกจิกรรมของ นศ.ในวนัส าคัญต่างๆ
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2.4 กิจกรรมการปอ้งกันการคบเพ่ือนตา่งเพศอยา่งไม่เหมาะสม 1 นักศึกษามอีตัราส่วนความเส่ียงลดลงคิดเป้นร้อยละ 70 10,000 จิตตรารัตน์
SA-P3-Pro10(01) เมือ่เทียบกบัคร้ังแรกของการคัดกรองความเส่ียง ตะตานัง

 - การดู VDO ให้นศ.เห็นอนัตรายของการท าแท้ง 2 จัดกจิกรรมการป้องกนัการคบเพือ่นต่างเพศอย่างไม่

 - การจัดบอร์ดรณรงค์เร่ืองการคบเพือ่นต่างเพศ เหมาะสม จ านวน 2 คร้ัง

 - การให้ความรู้กบันศ.กลุ่มเส่ียง

 - เชิญวทิยากรพเิศษมาอบรม

2 พัฒนาระบบตดิตามคัดกรอง 2.5 กิจกรรมการปอ้งกันการเสีย่งการตดิยาเสพตดิ 1 ร้อยละ 100 ของนศ.ทีไ่ด้รับการตรวจสารเสพติดเฉล่ีย  - วสันต์
ความเสีย่งใหค้รูทีป่รึกษา SA-P3-Pro10(02) 1คร้ังต่อภาคเรียน รักษน์ิยม
สามารถท าความรู้จัก ทราบ  - กจิกรรมตรวจสารเสพติดวนัละ  5  คน 2 จัดบริการตรวจสารเสพติดให้กบัผู้เรียนท้ังหมด 1 คร้ัง
ข้อมูลนักศึกษาเปน็รายบคุคล  - กจิกรรมตรวจสารเสพติดโดยต ารวจจากสภอ.สันทราย 3 นักศึกษามอีตัราส่วนความเส่ียงลดลงคิดเป้นร้อยละ 70
ตลอดจนสามารถใหค้วาม  - กจิกรรมจัดบอร์ดรณรงค์เร่ืองยาเสพติด เมือ่เทียบกบัคร้ังแรกของการคัดกรองความเส่ียง
ช่วยเหลอื สนับสนุน พัฒนา  - กจิกรรมรณรงค์เร่ืองยาเสพติด
 ไดต้ามศักยภาพของนักศึกษา 2.6 กิจกรรมการปอ้งกันการตดิเกมส ์ 1 ออกเยี่ยมร้านเกมส์ในบริเวณใกล้เคียงวทิยาลัยฯ  -
เปน็รายบคุคล SA-P3-Pro10(03) 2 คร้ัง / ปีการศึกษา

 - การสร้างเครือข่ายป้องกนัความเส่ียงต่อการติดเกมส์ 2 เครือข่ายร้านเกมส์ท่ีให้ความร่วมมอื 5 ร้าน
 กบัร้านเกมส์

2.7 กิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัย  - วสันต์
SA-P3-Pro10(04) 1 นักศึกษาใส่หมวกกนัน๊อคคิดเป็นร้อยละ 90 ของนักศึกษาทัง้หมด รักษน์ิยม

 - การรณรงค์การใส่หมวกกนัน็อค
 - การดูแลความเรียบร้อยภายในวทิยาลัยฯ
- ติดต้ังถังดับเพลิง ( 19*550)
- จัดระบบการจราจรในสถานศึกษา

2.8 โครงการการมั่วสุม่/การพนัน อยา่งไม่เหมาะสม เมธ ี แสนสุรินทร์
SA-P3-Pro10(05)

 - การตรวจสอบความเรียบร้อยตามหอพกั 1 ออกเยี่ยมหอพกันักศึกษาในบริเวณใกล้ เคียงวทิยาลัยฯ  -
2.9 โครงการปอ้งกันการทะเลาะวิวาท 2 คร้ัง/ปีการศึกษา) เมธ ี แสนสุรินทร์

SA-P3-Pro10(06) 1 นักศึกษาร้อยละ 1 มเีหตุทะเลาะววิาทเมือ่เทียบกบัจ านวน  -
นักศึกษาทัง้หมด 
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3 ดว้ยการใหก้ารศึกษาเรื่องเสรีภาพ 3.1 โครงการ First Day 2,950 เตือนใจ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีวินัยทีย่ัง่ยนื SA-P3-Pro06/56 1 ร้อยละ100ของนักศึกษ าข้อตกลงกอ่นมอบตัวเป็นนักศึกษา อารีโรจนนุกลู

2 ร้อยละ 90 ของนศ.ใหมท่ีร่่วมกจิกรรม First Day  -
3 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม First Day มคีวามพงึพอใจในระดับ 4.50

3.2 โครงการ MDA 1 มหีลักฐานเอกสารการเดินตรวจลาดตระเวนทีค่รอบคลุมพืน้ทีจุ่ดเส่ียง  - เมธ ี 
SA-P3-Pro07/56 ในวทิยาลัยฯ แสนสุรินทร์

 - การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงเช้า
 - การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงกลางวนั
 - การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงเย็น

4 จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ 4.1 โครงการกิจกรรมทีป่ลกูฝังดา้นการรักชาต ิเทดิทนูพระมหากษัตริย ์สง่เสริมการ 1 มโีครงการกจิกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณ์ด้านรักชาติ เทิดทูน เตือนใจ
พัฒนาคุณลกัษณะทีพึ่ง พระมหากษตัรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี อารีโรจนนุกลู

พระมหากษตัรย์ทรงเป็นประมขุ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ไมน่้อยกวา่ 5 โครงการต่อปีการศึกษา

4.1.1 กจิกรรมวนัแม ่  SA-P3-Pro09(05) 2 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมในดับ 4.50 3,550
4.1.2 กจิกรรมวนัพอ่แห่งชาติ SA-P3-Pro09(09) 3,550
4.1.3 กจิกรรมวนัไหวค้รู SA-P3-Pro09(02) 1,940
4.1.4 กจิกรรมแสดงตนเป็นพทุธมามากะ 3,000
4.1.5 กจิกรรมวนัเข้าพรรษา 1,797
4.1.6 กจิกรรมวนั First Day 3,455

4.2 เตือนใจ
4.2.1 กจิกรรมวนั  Big  Cleaning  day SA-P3-Pro09(07) 8,765 อารีโรจนนุกลู
4.2.2 กจิกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 500
4.2.3 กจิกรรมปลูกป่าท่ีห้วยฮ่องไคร้ 2,000
4.2.4 กจิกรรมแยกขวดเพือ่รีไซเคิล  - 
4.2.5 กจิกรรมลดการเผาเราช่วยโลก 4,900

4.3 โครงการสง่เสริมดา้นกีฬาและนันทนาการ เตือนใจ
4.3.1 กจิกรรมวนั  Family  day  SA-P3-Pro09(01) 8,983 อารีโรจนนุกลู
4.3.2 กจิกรรมวนั  Happy  day  SA-P3-Pro09(03) 20,730

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุขและท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม

โครงการกิจกรรมทีป่ลกูฝังดา้นจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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4.3.3 กจิกรรมวนั  Sport  day SA-P3-Pro09(06) 35,000

4.3.4 โครงการแข่งขันกฬีาในโครงการ การแข่งขันทักษะวชิาชีพภาคเหนือ ใช้งบวชิาการ

4.3.5 กจิกรรมวนัเด็ก SA-P3-Pro09(11) 3,455

4.4 โครงการปลกุฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.1 โครงการการจัดท าชุดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ใช้งบวชิาการ

ในทุกรายวชิา
5 ตดิตามพัฒนาการของ 5.1 โครงการตดิตามพัฒนาการจากสถานศึกษาเดมิ SA-P3-Pro11/56 1 สถานศึกษาเดิมในเขต 6 อ าเภอหลักให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วม อมรรัตน์ 

นักศึกษาเปน็รายบคุคล โดย โครงการคิดเป็นร้อยละ 50 บุญตุ้ย
ประสานงานระหว่าง 2 ความพงึพอใจของสถานศึกษาเดิมต่อโครงการติดตามพฒันาการ 4.50
สถานศึกษาเดมิ ครูประจ าชั้น 3 ความพงึพอใจของอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการ
ปจัจุบนั และผู้ปกครองในการ 5.2 1 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 71,800
ร่วมกันด าเนินการ 2 ความพงึพอใขของผู้ปกครองต่อการประชุมหผู้ปกครองระดับ 4.50

5.3 โครงการเยีย่มบา้นนักศึกษา SA-P3-Pro12/56 1 ก าหนดการเยี่ยมบ้านนศ. 1 คร้ัง / ปีการศึกษา 35,000 เตือนใจ
 - การเยี่ยมบ้านนศ. 2 ร้อยละ 40 ของ นศ.ทีไ่ด้รับการเยี่ยมบ้าน อารีโรจนนุกลู
 - การเยี่ยมบ้านนศ.ทางโทรศัพท์ 3 ร้อยละ 80 ของนศ.ได้รับการโทรศัพท์เยี่ยมบ้านมากกวา่ 1 คร้ัง

6 จัดหาสนับสนุนทรัพยากรในการ 6.1 1 ความพงึพอใจต่อการจัดสวสัดิการ นศด้านต่าง ๆ ระดับ 4.50 ธดิารันทร์ 
บริการนักศึกษาอยา่งเหมาะสม  - เงินกู้ มงคล
เพียงพอ และบริหารจัดการอยา่ง  - รถเดือน
มีประสทิธภิาพ   - หอพกั

 - นักศึกษาวชิาทหาร
 - โรงอาหาร
 - ห้องพยาบาล

โครงการประชุมผู้ปกครอง

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2558

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบนโยบาย โครงการ/กิจกรรม

2558 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด
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1 พัฒนาระบบการจัด 1.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา 1 ก าหนดจ านวนช่องทางในการรับสมคัร 10,000 รัตนากร  ใจมะณา
วางก าลงัคน การสรรหา บคุลากร PA-P01-Pro01/54 งาน 3 ช่องทาง
การคัดสรรและการ 1.1.1 เพิม่ช่องทางรับสมคัรงาน สมาชิก 2 ร้อยละ 80 ของผู้สมคังานมคุีณวฒิุตรง
ว่าจ้าง ตามสาขาวชิาชีพทีต้่องการ

1.1.2 พฒันาระบบการสัมภาษณ์งาน
3 อตัราส่วนของครูผู้สอนประจ าท่ีมคุีณวฒิุ

1.1.3 พฒันาระบบฐานข้อมลูผู้สมคัรงาน ด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนแต่ละสาขา <1:35
1.1.4 การคัดสรรค์บุคลากรท่ีมคุีณวฒิุตรง 4 ร้อยละ 90 ของสาขาวชิา/สาขางานท่ีมี

ตามสาขาวชิาชีพ คุณวฒิุด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนแต่ละ 
1.1.5 การคัดสรรค์บุคลากรโดยการก าหนด สาขาวชิา

สัดส่วนของครูต่อนศ. 5 อตัราส่วนของครูผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน
 <1:25

2 พัฒนาระบบฝึกอบรมยก 2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 1 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาน 180,000 เบญจวรรณ
ระดบัสมรรถนะของ PA-P02-Pro02/54 ศึกษากลุ่มโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน  2 คร้ัง เหล่ียมจินดา
บคุลากรใหส้อด คลอ้ง 2.1.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
กับอัตราการพัฒนา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
องค์กรและสมดลุกับ 2.2.2 การพฒันาการท างานของ MT  2 บุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาผ่านระบบ MT 
สภาพทีเ่ปน็จริงของ (Management Trainee)ในรูปแบบ 
ของบคุลากร On the job Trainning

2.2.3 การอบรมพฒันาผู้บริหาร การศึกษา 3 ผู้บริหารศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา
ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ /

 เข้ารับการอบรมพฒันางานสถานศึกษา
2.2 โครงการพัฒนาครูผู้สอน 1 ครูผู้สอนได้รับการอบรมและพฒันาโดย 30,000 เบญจวรรณ

PA-P02-Pro03/54 หน่วยงานต้ันสังกดั 2 คร้ัง เหล่ียมจินดา
2.2.1 การร่วมการอบรมพฒันาครูกบัหน่วย 2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพฒันา

งานต้นสังกดัและหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อต่างๆ>20 ชม. / ปี
2.2.2 การพฒันาครูและบุคลากรด้านวชิา 3 ความพงึพอใจของครูทีไ่ด้รับการพฒันา

ชีพภายในสถานศึกษา/วจิัยในชั้น  ≥ 4.61
เรียน,Classmanagement ฯลฯ

www.payaptechno.ac.th,www.jobnortthailand.com

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2558

โครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานบคุคล ประจ าปกีารศึกษา 2558
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พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย

2.2.3 การส่งเสริมและพฒันาครูด้าน
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร

2.2.4 โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกบั
หน่วยงานอืน่

2 พัฒนาระบบ 2.3 โครงการพัฒนาบคุลากรฝ่ายสนับสนุน 1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่ 2,000 สถาพร อ านา 
ฝึกอบรมยก 2.3.1 โครงการอบรม Service mind 2 ได้รับการจัดอบรมและพฒันาบุคลากร 
บคุลากรให้ 2.3.2 โครงการอบรม อบรมงานสารบรรณ ฝ่ายสนับสนุนจ านวน2 คร้ัง
สอดคลอ้งกับ 3 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ
อัตราการ ได้รับการอบรมพฒันา ≥4.61
พัฒนา องค์กร 2.4 โครงการสง่เสริมคุณภาพชีวิตบคุลากร 1 ร้อยละ 80 ของครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 200,000 สถาพร อ านา 
และสมดลุ กับ PA-P02-Pro05/54 2 ความพงึพอใจภาพรวมต่อการร่วมโครง
สภาพทีเ่ปน็ 2.4.1 โครงการกฬีาพฒันาคุณภาพชีวติ การ ≥4.61
จริงของ  PA-P02-Pro05(01)
บคุลากร 2.4.2 โครงการทัศนศึกษา PA-P02-Pro

05(02)/ภายนอก
3 ปรับกระบวน 3.1 โครงการ "Happy Organization" 1 จัดทีส่่งเสริมส่งเสริมการท างานอย่างมี 70,000 รัตนากร  ใจมะณา

ทศัน์ และ PA-P03-Pro06/54 ความสุข ≥2 โครงการ
องค์กรให้ 3.1.1 จัดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรมคีวาม 2 จัดกจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการคิดเชิง
 สอดคลอ้ง สุขในการท างานในองค์กร เช่น การ บวกต่อการท างาน ≥2 คร้ัง
กับการพัฒนา รณรงค์ให้บุคลากรออกก าลังกายกอ่น 3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด.ทีร่่วม
องค์ กร และ เลิกงาน /การจัดกจิกรรมทัศนศึกษา / โครงการ
เกิดสมดลุ การพฒันาความคิด เร่ืองทัศนศคติใน
ระหว่างอัตรา การท างาน / การจัดค่ายพฒันาสร้าง
การพัฒนา สัมพนัธใ์นองค์กร 
องค์กร และ
สภาพทีเ่ปน็จริง
ของบคุลากร

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานบคุคล ประจ าปกีารศึกษา 2558
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4 พัฒนาระบบ 4.1 โครงการ พัฒนาขีดความสามารถและ 1 ประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 10,000 รัตนากร  ใจมะณา
ประเมินผลการ การประเมินผลการปฏิบตังิานของ 2 คร้ัง / ปี
ปฏิบตังิานของ บคุลากร PA-P03-Pro07/54 2 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการ
บคุลากรให้ 4.1.1 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ จัดการเรียน
สามารถยก บุคลากร 3 การสอนของครูผู้สอน ≥4.61
ระดบั พัฒนา 4.1.2 การพฒันาขีดความสามารถบุคลากร 4 เฉล่ียครูได้รับการนิเทศกก์ารสอน /
ศักยภาพ  และ ผ่านรูปแบบOn the job Trainning คน 1 คร้ัง / ภาคเรียน
 ขีดความ
สามารถของ

          
5 จัดสรรระบบ 5.1 โครงการสวัสดกิารบคุลากร 350,000 รัตนากร  ใจมะณา

ตอบแทนสวัสดิ  PA-P03-Pro08/54 สถาพร อ านา 
การทีเ่หมาะสม 5.1.1 สวสัดิการส่งเสริมทุนการศึกษาส าหรับ 1 บุคลากรร้อยละ 80 ได้ปรับเพิม่รายได้
 และสอดคลอ้ง ผู้บริหาร ประจ าทุกปีการศึกษา
กับวัฒนธรรม 5.1.2 ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 2 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ
คุณภาพ 1) รายได้ค่าตอบแทนครูและบุคลากร จัดสวสัดิการ ≥4.61

 ประจ าเดือน (ต่อปี)
2) การปรับรายได้ค่าตอบแทนครูและ
 บุคลากรประจ าปี

5.1.3 สวสัดิการประกนัอบุัติเหตและประกนั
สุขภาพ
1) ประกนัอบุัติเหตุ ส าหรับครูและ
 บุคลากร ทุกคน
2) ตรวจสุขภาพประจ าปี
  - ส าหรับครูและบุคลากรท่ีท างาน
 ครบ 5 ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ 100 % 
  - ส าหรับครูและบุคลากรท่ีท างาน
 ครบ 3 ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ 50 % 
  - ส าหรับครูและบุคลากรท่ีท างาน
 ครบ 1 ปีขึ้นไปให้สวสัดิการ 30 % 

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานบคุคล ประจ าปกีารศึกษา 2558
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5.1.4 สวสัดิการวนัหยุดประจ าปี
1)  กอ่นเปิดภาคเรียนท่ี 1 หยุดพกั
 ผ่อนติดต่อขั้นต่ า 2 สัปดาห์
2)  กอ่นเปิดภาคเรียนท่ี 2 หยุดพกั
 ผ่อนติดต่อขั้นต่ า 1 สัปดาห์

5.1.5 กจิกรรมงานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี
5.1.6 โครงการสวสัดิการพฒันาคุณภาพชีวติ 130,000

เงินช่วยเหลือยามเจ็บป่วย, เสียชีวติ
โครงการสวสัดิการประกนัสังคม 225,000
โครงการสวสัดิการกองทุนเงินกูฉุ้กเฉิน 30,000

1,237,000รวมทัง้สิน้

งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานบคุคล ประจ าปกีารศึกษา 2558
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1 พัฒนาระบบการ 1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัด 1 ร้อยละ100 ของส่วนงานท่ีมกีารพฒันา 3,000 น้ าฝน วปิลาด  
บริหารจัดการใน การ MG-P1-Pro01 ระบบ monitoringและระดับความพงึพอใจ
สถานศึกษา ต่อการใช้ระบบ monitoring ≥4.61

1.1 พฒันาระบบ Monitoring 2 ระดับความพงึพอใจต่อการใช้ระบบการจัด
1.2 พฒันาระบบการจัดการ Filling การ Filling ≥4.61
1.3 พฒันาคู่มอืการปฏิบัติงาน แต่ละส่วนงาน 3 มคู่ีมอืปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา,

คู่มอืผู้บริหารสถานศึกษา, คู่มอืส่วนงาน
ของวทิยาลัย

2 โครงการ Improvement Technology 1 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ 872,821 น้ าฝน วปิลาด  
MG-P1-Pro02 ใช้งานระบบ ICT ≥ 4.61

2.1 จัดชื้อโปรแกรมบริหารงานวทิยาลัยฯ 2 มรีะบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมลู
2.2 พฒันาระบบห้องปฏิบัติการ Server
2.3 ติดต้ัง และวางระบบเครือข่ายประจ า

ทุกห้องส านักงาน (Lan, Wifi)
2.4 ติดต้ังระบบการใส่รหัส Password  

ประจ าทุกเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน
2.5 พฒันาระบบกล้องวงจรปิดประจ าทุกห้องส านักงาน

2.6 พฒันาระบบการจัดเกบ็ข้อมลู
3 โครงการพัฒนาดา้นกายภาพสถานศึกษา 1 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรด้านกายภาพ 1,396,513 ชานนทร์  เทพค า

MG-P1-Pro03 สถานศึกษา ≥ 4.61
3.1 พฒันาภูมทัิศน์ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 2 มศูีนย์ศิลปวฒันธรรม 1 ห้อง
3.2 พฒันาอาคารสถานท่ี, ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ
3.3 พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม

2,272,334.00 รวมทัง้สิน้

ม.คพ.ค. มิ.ย. ก.ค.

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์ระบบบริหารจดัการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

ก.พ. เม.ย
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

มี.ค.

2558 2559

ต.ค
งบประมาณ

ธ.ค
ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.ส.ค.
เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด

พ.ย
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1 พัฒนางานวิจัย/นวัฒกรรม 1 โครงการพัฒนางานวิจัยเตม็รูปแบบ 1 จัดอบรมการท าวจิัยในชั้นเรียน  1 คร้ัง 30,000 อริญชญา วงศ์ใหญ่
ในการพัฒนาการจัดการ IN-P1-Pro01/55 2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทีไ่ด้รับการอบรมเร่ืองการ (รวมค่าวทิยากร 3,000)
เรียนการสอนของครูผู้สอน 1.1 การอบรมการวจิัยเต็มรูปแบบ ท างานวจิัยในชั้นเรียนต่อจ านวนครูท้ังหมด

1.2 ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ทุกคนจัดท างานวจิัยเต็ม 3 ร้อยละ 100 ของสาขาวชิาท่ีมกีารจัดท าวจิัยในชั้นเรียน
รูปแบบคนละ 1 เร่ืองต่อปีการศึกษา ร้อยละ 100 ของผลงานทีไ่ด้น าไปใช้ในระดับ

สถานศึกษา/ชุมชน/ระดับภาค/ระดับชาติ
4 ระดับคุณภาพของงานวจิัยในชั้นเรียน  ≥4.61

2 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 1 จัดอบรมการพฒันาเอกสารประกอบการสอน 1 คร้ัง 20,000 อริญชญา วงศ์ใหญ่
IN-P1-Pro02/55 2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทีไ่ด้รับการอบรมการพฒันา (รวมค่าวทิยากร 3,000)

2.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกสาขาวชิาต้องพฒันาเอกสาร เอกสารประกอบการสอน
ประกอบการสอนอย่างน้อยสาขาละ 1 ชิ้นต่อ 3 ร้อยละ100 ของสาขาวชิาท่ีมกีารจัดท าเอกสารประกอบ
ปีการศึกษา การสอน

4 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทีไ่ด้พฒันาเอกสารประกอบการ
สอน≥2ชิ้น

5 ร้อยละ 100 ของชิ้นงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
/ชุมชน/ระดับภาค/ระดับชาติ

6 ระดับคุณภาพของเอกสารการสอนประกอบการสอน≥4.61

3 โครงการพัฒนาสือ่ประกอบการสอน 1 จัดอบรมการท าส่ือประกอบการสอน 1 คร้ัง 20,000 อริญชญา วงศ์ใหญ่
IN-P1-Pro03/55 2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทีไ่ด้รับการอบรมเร่ืองการท า (รวมค่าวทิยากร 3,000)

3.1 ก าหนดนโยบายทุกสาขาวชิาต้องพฒันาส่ือ ส่ือประกอบการสอน
ประกอบการสอนอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา 3 ร้อยละ100ของสาขาวชิาท่ีมกีารจัดท าส่ือการสอน

4 ระดับคุณภาพของส่ือประกอบการสอน≥4.61

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานนวัตกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2558

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

2558 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
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4 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิง่ประดษิฐ์/งานวิจัยเตม็รูปแบบ 1 จัดอบรมการพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ์/งานวจิัย อริญชญา วงศ์ใหญ่
IN-P1-Pro04/55 เต็มรูปแบบ 1 คร้ัง 130,000

4.1 ก าหนดนโยบายทุกสาขาวชิาต้องจัดท านวตักรรม 2 ร้อยละ 100 ของสาขางานท่ีมกีารจัดท าส่ิงประดิษฐ์ (รวมค่าวทิยากร 3,000)
ส่ิงประดิษฐ์และหรืองานวจิัยเต็มรูปแบบสาขาละ 1ชิ้น และ/หรืองานวจิัยเชิงลึกของสาขา
ต่อปีการศึกษา 3 ร้อยละ 5 ของส่ิงประดิษฐ์/งานวจิัยเชิงลึกของสาขา

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
2 พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านวิชาโครงการ 1 ร้อยละของชิ้นงานในสาขาต่อจ านวนนักศึกษาในสาขา 150,000 อริญชญา วงศ์ใหญ่

ดว้ยกระบวนการวิจัยและ IN-P3-Pro05/55 ระดับ ปวช. 3 ≥ร้อยละ 80 (นศ.จ านวน 500 คน
พัฒนานวัตกรรม 5.1 ก าหนดนโยบายการจัดกลุ่มของนศ.ในการท า ระดับ ปวส. 2≥ร้อยละ 80 *งบต่อคน 300 บาท)

โครงการ ดังนี้ 2 ร้อยละ 80  ของผลงานได้น าไปใช้ประโยชน์ในสถาน
5.1.1 ระดับปวช. 3 คน / 1 ชิ้น ศึกษา 
5.1.2 ระดับ ปวส. 2 คน / ชิ้น 3 ร้อยละ 80 ของสาขางานน าผลงานได้น าไปใช้

5.2 ก าหนดนโยบายการท าโครงงานของนศ.ต้องใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน
ประโยชน์ในสถานศึกษาเป็นอย่างน้อย 4 ร้อยละ 100 ของสาขางานมกีารส่งผลงานเข้าประกวด

 /แข่งขัน
ปวช. (ชิ้น/ป)ี ≥2ชิ้น / ปีการศึกษา
ปวส. (ชิ้น/ป)ี≥7ชิ้น/ปีการศึกษา

5 ความพงึพอใจในประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดท า
โครงการของน.ศ.≥4.61

6 ความพงึพอใจการน าเสนอโครงการของนักศึกษา ≥4.61
350,000.00           รวมทัง้สิน้

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานนวัตกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2558

งบประมาณนโยบาย โครงการ/กิจกรรม

2558 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ
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1 1 โครงการ Parent Network  1 เยี่ยมบ้าน นศ. 1 คร้ัง/ปีการศึกษา ใช้งบประมาณ เอกชัย  ใจเมคา
NW-P1-Pro01/54 2 จัดประชุมผู้ปกครองต่อปีการศึกษา 1 คร้ัง/ปีการศึกษา จากยุทธศาสตร์

ผู้ปกครอง 1.1.1 การเยี่ยมบ้าน 3 ส่งข่าวสารต่างๆ ถึงผู้ปกครอง 4 คร้ัง/ปีการศึกษา กจิการนักศึกษา
1.1.2 การประชุมผู้ปกครอง 4 ระดับความพงึพอใจของผู้ปกครอง≥4.61
1.1.3 การโทรศัพท์เยี่ยมบ้าน
1.1.4 การส่งข่าวถึงผู้ปกครอง

2 2 โครงการ Community Network  1 ชุมชนท่ีได้เข้าร่วมด าเนินกจิกรรม 5 ชุมชน 10,000 รุ่งนภา  ชาญเชี่ยว
NW-P2-Pro02/54 2 ด าเนินโครงการบริการวชิาการหรือวชิาชีพต่อชุมชน

ชุมชนใกลเ้คียง 2.1.1 กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา และท้องถิ่นอย่างน้อย 2 โครงการ
2.1.2 กจิกรรมวนัเข้าพรรษา 3 ระดับความพงึพอใจของชุมชนใกล้เคียงท่ีมต่ีอการ
2.1.3 กจิกรรม Payaptechno service ท ากจิกรรมร่วมกนั ≥4.61
2.1.4 กจิกรรมกจิกรรม  5  ธนัวามหาราช
2.1.5 กจิกรรมวนัเด็กแผนท่ีคนดี
2.1.6 กจิกรรม 12 สิงหาคม (วนัแมแ่ห่งชาติ)
2.1.7 กจิกรรมต้านภัยหนาว
2.1.8 กจิกรรม Best Practice- ครู 

3 3 โครงการ Government Network 1 หน่วยงานราชการทีโ่รงเรียนมคีวามร่วมมอื 1 แห่ง 20,000 รุ่งนภา  ชาญเชี่ยว
NW-P3-Pro03/54 2 กจิกรรมทีด่ าเนินการร่วมกบัหน่วยงาน
3.1.1 จัดโครงการร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆเช่น ราชการ 1 คร้ัง

ราชการ โครงการ Payaptechnoservice 3 ระดับความพงึพอใจของเครือข่ายหน่วยงาน
ราชการท่ีมต่ีอการท ากจิกรรม ≥4.61

4 4 โครงการ "ID Network 1 สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมอืเข้าร่วมใน ใช้งบประมาณ ปรีดา  ธงไหล
NW-P3-Pro04/54 โครงการ ≥30 แห่ง จากยุทธศาสตร์
จัดโครงการร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบต่างๆ 2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการท่ีมกีารด าเนิน พฒันาวชิาการ
4.1.1 โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ฝึกงาน กจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง(อย่างน้อย 1 คร้ัง)
4.1.2 โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ
4.1.3 โครงการทัศนศึกษา ต่อคุณภาพของนักศึกษาในโครงการ ≥4.61
4.1.4 โครงการครูชุมชน

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

 สง่เสริมความ
ร่วมมือ และพัฒนา

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานเครือข่ายชุมชน ประจ าปกีารศึกษา 2558
2558 2559

เกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด งบประมาณ

สง่เสริมความร่วมมือ
 และพัฒนาเครือข่าย

สง่เสริมความร่วมมือ
 และพัฒนาเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

สง่เสริมความร่วมมือ
 และพัฒนา
เครือข่ายสถาน
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4 โครงการ "School Network"  1 จ านวนสถานศึกษาเครือข่ายท่ีร่วมกจิกรรมแต่ละ 150,000 เตือนใจ  อารีย์โรจนนุกลู
NW-P5-Pro05/54 ประเภทสถานศึกษา
4.2.1 โครงการติดตามพฒันาการของนักศึกษา 1.1 โครงการติดตามพฒันาการ 10 แห่ง
4.2.2 โครงการวดัแววความถนัด 1.2 โครงการวดัแววความถนัด 30 แห่ง
4.2.3 การจัดสรรค์โควต้าเพือ่นักศึกษาผู้มคีวาม 2 บริการวชิาการวชิาการหรือวชิาชีพต่อสถานศึกษา

ประพฤติดี อืน่ 30 แห่ง 
3 ระดับความพงึพอใจของเครือข่ายสถานศึกษาท่ี

มต่ีอการท ากจิกรรม ≥4.61
4 โครงการ 1 ช่วย 9 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามผีลการประเมนิภายนอก 30,000 แววดาว  บุญตา

NW-P5-Pro06/54 รอบ 3 ดีขึ้นกวา่รอบท่ี 2 (เฉพาะสถานศึกษาที่
4.3.1 ติดตาม ช่วยเหลือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเมนิในปีนั้นๆ)

สถานศึกษาโครงการ 1ช่วย9 2 จ านวนคร้ังในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถาน
4.3.2 พฒันาสถานศึกษาเครือข่าย ศึกษา 2 คร้ัง

สู่การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4
9 สถานศึกษา

5 5 โครงการ "Foreign Network 1 ส่งนักศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ 300,000 พชัสุดา กลัยาณวฒิุ 
1 คร้ัง/ปีการศึกษา

จัดโครงการร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบต่างๆ 2 ส่งครูแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ 1 คร้ัง/ปีการศึกษา
5.1.1 โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน 
5.1.2 โครงการครูแลกเปล่ียน

6 สง่เสริมความร่วมมือ 6 1 มคีวามร่วมมอืจากศิษย์เกา่อย่างน้อยร้อยละ 5 ใน 2,000 เตือนใจ  อารีย์โรจนนุกลู
และพัฒนาเครือข่าย 6.1.1 กจิกรรมพฒันาความร่วมมอืศิษย์เกา่ในด้านวขิาการ กจิกรรมพฒันาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี
ศิษยเ์ก่า 6.1.2 กจิกรรมพฒันาความร่วมมอืศิษย์เกา่ในด้านกจิกรรม 2 มคีวามร่วมมอืจากศิษย์เกา่อย่างน้อยร้อยละ 5 ใน

กจิกรรมพฒันาวชิาการหรือวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี

512,000.00         

งบประมาณเกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัดนโยบาย โครงการ/กิจกรรม

2557

รวมทัง้สิน้

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานเครือข่ายชุมชน ประจ าปกีารศึกษา 2558
2558

สง่เสริมความร่วมมือ
 และพัฒนา
เครือข่ายตา่งประเทศ

โครงการ "รักพายพั"

ผู้รับผิดชอบ

                                      ...............
 น  ธน  ท          น   

     น    นป    น  ณ  พ

..............                                    
 น    ท          ณ             

ผ     น     

..............                                    
 น         น                        

    น    นพ ฒน              น

        ......................                      
    ท    .ต.  ธ ป  น นทต นต  

        ถ น     

             .......................                         
 น    ฒ   ณ      นธ       

ผ   ทนผ  ป     

 



 

    

 

 

1 จดัระบบการ 1 แววดาว  บุญตา/พรชนก
ประกันคุณ
ภาพตามมาตร 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน  - 20,000 ผู้บริหาร/งานประกนัคุณภาพ
ฐานการอาชีว 1.2 แต่งต้ังทีป่รึกษาการประกนัคุณภาพภายใน  - ผู้บริหาร/งานประกนัคุณภาพ
ศึกษาตาม 1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน  - ผู้บริหาร/หัวหน้ายุทธศาสตร์
หลกัธรรมาภิ 1.4 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน1ชุด ผู้บริหาร/หัวหน้ายุทธศาสตร์
บาล 1.5 พฒันาเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายใน หัวหน้ายุทธศาสตร์/งานประกนัคุณภาพ

1.6 จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หัวหน้ายุทธศาสตร์/งานประกนัคุณภาพ
1.7 ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน งานประกนัคุณภาพ
1.8 สรุปผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  - หัวหน้ายุทธศาสตร์/งานประกนัคุณภาพ
1.9 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการประกนัคุณภาพภายใน เป้าหมาย งานประกนัคุณภาพ
1.10 ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหาร/งานประกนัคุณภาพ/

ของสถานศึกษา หัวหน้ายุทธศาสตร์
1.11 จัดท ารายงานการประเมนิตนเองประจ าปี   - 15,000 หัวหน้ายุทธศาสตร์/งานประกนัคุณภาพ/

  - จ านวนช่องทางในการเผยแพร่เร่ืองงานประกนั
คุณภาพ 3 ช่องทาง หัวหน้าแผนก/อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

1.12 โครงการอบรม/กจิกรรม  - ร้อยละ 90 ของบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 12,000
 - การอบรมบุคลากรเร่ือง การประกนัคุณภาพ(HR)  - ระดับความเข้าใจและตระหนักของบุคลากร
 - กจิกรรมการพฒันาแผนยุทธศาสตร์และแผน ต่อการพฒันาคุณภาพขององค์กร≥3.75

ปฏิบัติการ
 - กจิกรรมอบรมบุคลากรเร่ืองยุทธศาสตร์และการ

ประกนัคุณภาพภายใน
 - หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน

 (HR)
 - ธรรมาภิบาลกบัการปฏิบัติงาน (HR)
 - หลักธรรมาภิบาลกบัความโปร่งใส (HR)

1.13 ศึกษาดูงานประกนัคุณภาพ  - ศึกษาดูงานประกนัคุณภาพ อย่างน้อยปีการศึกษา 30,000
ละ 1 คร้ัง

1.14 พฒันาระบบฐานข้อมลูประกนัคุณภาพ  - ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อการใช้งาน 300,000
ระบบ ICT≥3.75

 - มรีะบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมลู
2

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายนอก  - 50,000
1.2 แต่งต้ังทีป่รึกษาการประกนัคุณภาพภายนอก  -
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายนอก  - มคีณะกรรมการประเมนิการประกนัคุณภาพภายนอก

จ านวน  1 ชุด
1.4 ด าเนินการประกนัคุณภาพภายนอก  - มกีารด าเนินการประกนัคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
1.5 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการประกนัคุณภาพภาย  - มกีารตรวจสอบ ติดตาม งานประกนัคุณภาพภายในและ

ในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกจากผู้เชี่ยงชาญอย่างน้อย2คร้ังต่อปีการศึกษา
427,000.00   

มรีายงานการประเมนิตนเองประจ าปี

มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในจ านวน 1 ชุด

ระดับผลการประเมนิคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์ตาม

การกันคุณภาพภายใน

งบประมาณ
พ.ค มิ.ย ก.ค.

มคีณะทีป่รึกษาการประกนัคุณภาพภายในจ านวน1ชุด
มคีณะกรรมการประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน

ส.ค. ก.ย.
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม

2558 2559

งานประกนัคุณภาพ/ฝ่ายบุคคล

มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายนอกจ านวน1ชุด
มคีณะทีป่รึกษาการประกนัคุณภาพภายนอกจ านวน 1  ชุด
มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายนอกจ านวน1ชุด

การประกันคุณภาพภายนอก

รวมทัง้สิน้

ผู้บริหาร/งานประกนัคุณภาพ

แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 2558

เม.ยต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. ม.ีค.
ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ความส าเร็จ/ตวัชี้วัด

                                     ................ 
    ท    .ต.   ด               

        ถ น     

 ............                                     
    ท    .ต. ธ ป   น นทต นต  

        ถ น     

                              .....        
 น  ธน  ท        น   

    น    นป    น  ณ  พ

                              ........        
 น  ธน  ท       น   

    น    นป    น  ณ  พ

                 .......                     
 น    ท          ณ             

ผ     น     



 

    

 

 

๔. รายงานด้านงบประมาณ  

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 

รายรับ รายจ่าย 
หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,431,000.00 - เงินเดือนครู 12,142,512.00  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 3,904,649.26 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 7,057,341.67  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

10,659,495.20 - ค่าตอบแทนครูและ
บุคลากร 

995,916.00  

- เงินอุดหนุน  15 ปี 2,891,110.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 125,796.33  

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

    - ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

    - ส าหรั บการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหาร
จัดการทั่วไป 

 

 

601,278.55 

 

100,970.12 

 

47,904.00 

 

- เงินบริจาค  - งบในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

199,565.00  



 

    

 

 

รายรับ รายจ่าย 
หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

- รายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน 

 - งบด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

52,746.90  

  - งบพัฒนาบุคลากร 239,089.22  

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,741,095.79  

- อ่ืนๆ  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,918,431.84  

รวมรับ 43,886,254.46 รวมจ่าย 25,222,647.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 

เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2552 

 

1. ควรจัดสอนซ่อมเสริมโดยเปิดสอนภาคฤดูร้อนและเชิญ
ผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขปัญหา หรือให้นักเรียนค้นหาความ
ถนัดของตนเอง 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียน และ
บู รณาการคุณธรรม  จริ ยธ รรม 
ค่ านิ ยม และคุณลั กษณะอัน พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลายหลายมากยิ่งขึ้น 

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ตามเกรดดีขึ้น 

 

 

 

 

2. ควรก าหนดแผน/เปูาหมาย/ระบุกิจกรรม รวมทั้งระบุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรม Publice  Library  Servic(PLS) เพ่ือให้เข้าถึง
สารนิเทศและค้นหาข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จั ด ท า แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร  ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

มีการพัฒนาการจัดการ
ฐานข้อมูล โปรแกรม 
Publice  
LibraryService (PLS) 
เพ่ือให้เข้าถึงสารนิเทศ
และค้ นห าข้ อมู ล ไ ด้
อย่างเต็มศักยภาพ 

3. หาแนวทางเพ่ือก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การ
เขียน (ข้อเสนอโครงการ)และรูปแบบการเขียน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ์) โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันตามหลักสากล  โดยอาจยึดแนวทางการ
เขียนตามรูปแบบของส านักวิจัย (วช.) 

 

จั ด ท า แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

ได้น าแนวทางการเขียน
เสนอโครงการ และการ
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โดยยึ ดแนวทางการ
เขียนตามรูปแบบของ
ส านักวิจัย (วช.)มาใช้ 



 

    

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียน (ข้อเสนอ
โครงการ) และการเขียน (รายงานฉบับสมบูรณ์)  โครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย โดยมีเนื้อหาสาระใน
เชิงวิชาการอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพดี โดยจัดฝึกอบรม 
หรือ จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยงและกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 

1.จัดท าคู่มือการเขียนเสนอโครงการ 
แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยยึดแนว
ทางการ เขี ยนตามรู ปแบบของ
ส านักวิจัย (วช.) 

2.จั ด ฝึ ก อ บ ร ม  ห รื อ  จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท า
หน้าที่ เป็น พ่ี เลี้ ยงและกลั่นกรอง
คุณภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ ม าต รฐ านที่ ส ถ านศึ กษ า
ก าหนด 

 

1. ครูและบุคลากรมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนเสนอโครงการ 
และการเขียนโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โดยยึ ดแนวทางการ
เขียนตามรูปแบบของ
ส านักวิจัย (วช.) 

2. มีผู้รับผิดชอบดูแล)  
โครงงาน นวัตกรรม 
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  แ ล ะ
งานวิจัย ชัดเจน 

5. หาแนวทางเพ่ือน าระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management system)ให้ผสานเข้ากับกระบวนการ
ท างานระบบประกันคุณภาพ โดยวางมาตรการ การ
ควบคุม การหาวิธีปูองกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือลดความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดในกระบวนการท างานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง
เป็นระบบ 

ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารผสานความร่วมมือบุคลากร
ภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง 

มีระบบปูองกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

6. หาแนวทางท างานแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนต าบล ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็น
สมาชิกกลุ่มอาชีพภายในชุมชน โดยให้ค าปรึกษาและ
สอดแทรกความรู้ทางด้านการจัดการตลาด การวิเคราะห์
ต้นทุนก าไร การจัดท าบัญชี รวมทั้งแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จั ด ท า แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร
บริหารส่วนต าบล 

2.ครูผู้สอนสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที
สอน 



 

    

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

7. ควรหาแนวทางประหยัดงบประมาณ โดยใช้ระบบ 
Paper-less 

 

ส่งเสริมให้มีการให้กระดาษ 2 หน้า
ในการท างานเพ่ือประหยัดทรัพยากร 

 

1. ครูและบุคลากรมี
ส่ ว น ช่ ว ย ล ด ก า ร ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง
ฟุุม เ ฟื อย โดยการ ใช้
กระดาษ 2 หน้า  

2. ครูจัดการเรียนการ
สอนโดยการรณรงค์ให้
นักศึกษาให้กระดาษ
อย่างคุ้มค่า 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

วันที่ประเมิน 15-17 สิงหาคม 2554 

1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
หลักฐานร่องรอยการท างานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพิ่มข้ึน 

พัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐาน
ร่องรอยการท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ิมข้ึน 

 

ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ
หลักฐานร่องรอยการ
ท างานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นระบบ
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ 
File และ เอกสาร 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 

๑.ควรจัดท าโครงการ/แผนงาน เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา
ผลิตโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทุกสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดรูปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงงานและการเขียนรายงานให้มีเนื้อหาสาระใน
เชิงวิชาการท่ีมีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ 
มีองค์ประกอบครบทั้ง ๕ บท ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ในแต่ละ 

ก าหนดนโยบายให้ โครงการทาง
วิชาชีพของนักศึกษาเกิดจากความ
ต้องการในระดับต่างๆ ทั้ งระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัด 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ และมี
ก าหนด ให้โครงการทางวิชาชีพ  

โครงการทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาเกิดจาก
ความต้องการในระดับ
ต่ า ง ๆ  ทั้ ง ร ะ ดั บ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ 
ชุมชน จังหวัด 



 

    

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษาควรวางแผน ของกา รศึ กษา ในทุ กส าขาวิ ช า        
มีโครงงาน 

ชุมชน จังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

ผู้บริหารฝุายวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และครูที่ปรึกษาควร
วางแผนเพื่อหาแนวทางน าชิ้นงานของผู้เรียนในแต่ละสาขา
ไปสู่การใช้ประโยชน์ครอบคลุมในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน จังหวัด ระดับภูมิภาค 

วิชาชีพของนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาของ
สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ท า ง
วิชาชีพของนักศึกษาใน
ทุกสาขาวิชามีโครงงาน
วิชาชีพของ 

และระดับชาติ เช่น ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ เป็นต้น 

กลุ่มภาคเหนือ นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
และกีฬาของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก ลุ่ ม
ภาคเหนือ 

๒.ควรจัดตั้ งกลุ่ มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่ มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให้
ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการเขียน
งานวิจัยให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียน
งานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือมุ่งสู่การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ ควรครูที่มีประสบการณ์วิจัย
เพ่ือท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักวิจัย
หน้าใหม่ รวมทั้งหาแนวทางให้บุคลากรครูจากหลากหลาย
สาขาวิชาจัดท าชุดโครงการวิจัยร่วมกัน โดยอาจจะมี
ตัวแทนของแต่ละสาขา 

มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขา
โดยให้ครู ที่ มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให้
ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และ
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าวิจัยมาก
ขึ้นและสามารถส่งผล
งานวิจัยของตนเองเข้า
ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ผลงานวิจัยของคุรุสภา 



 

    

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชาเข้าร่วมหลายคน ซึ่งจะช่วยท าให้การด าเนิน   

โครงการวิจัยบรรลุเปูาหมาย และอาจช่วยแก้ไขกาลาออก
ของครูอย่างกะทันหันในระหว่างการวิจัย    ตลอดจนส่ง
เริมให้ครูผู้สอนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

  

เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สวทช. 
สกว. นอกจากนี้ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูโดยคิด
สัดส่วนชั่ ว โมงท างานวิจัยเป็นภารกิจท างานเ พ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะส่งผลท าให้มี
จ านวนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ือเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

  

๓.ควรพัฒนาระบบขั้นตอนการท างานวิจัยให้ชัดเจน โดย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
ตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชา 
การก ากับติดตามตามผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
วิจัยอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งกรรมการแต่ละสาขาเพ่ือ
ประเมินคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้
สถานศึกษาสามารถบริหารงานวิจัยตั้งแต่กระบวนการ
เริ่มต้นไปจนสิ้นสุด กระบวนการวิจัย รวมทั้งก าหนด
ทิศทางเปูาหมายและกรอบการท างานวิจัยของสถานศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้ งแต่  ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แบบ
บูรณาการโดยให้ชุมชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ทุกระดับทั้งในสถานศึกษา ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด และระดับภูมิภาค 

พัฒนาระบบขั้นตอนการท างานวิจัย
ให้ชัดเจนการจัดตั้งกรรมการแต่ละ
สาขาเพ่ือประเมินคุณภาพรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ระบบขั้นตอนในการท า
วิจัยมีความชัดเจนมาก
ขึ้น มีขั้นตอนการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย
และการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ า พ โ ด ย
คณะกรรมการแต่ละ
สาขาวิชา การก ากับ
ติ ด ต า ม ต า ม ผ ล
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่าง
ใ ก ล้ ชิ ด  ก า ร จั ด ตั้ ง
กรรมการแต่ละสาขา
เพ่ือประเมินคุณภาพ
ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์ 
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๔.สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใน
การบริหารจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ 
เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิการศึกษา การ
จัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 

พัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ย พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสน เทศโดยน าแบบติ ดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขึ้นเว็บเพจของ
สถานศกึษา ท าให้มีความ 

มีผู้ผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้ามากรอกข้อมูลผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตในส่วน
ของฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

สุดท้าย หรือ ครูประจ าแผนก/สาขาวิชาเพ่ือช่วยเหลือ
แนะน านักศึกษาให้สามารถหางานท าที่มั่นคงหลังส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งการจัดท ากิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ควรมีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ
การออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่ส า เร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยน าแบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขึ้น
เว็บเพจของสถานศึกษา ท าให้มีความสะดวกและกรอก
ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลช่วย
ท าให้สามารถบรรลุผลในการติดตามการได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องายใน ๑ ปีของ
ผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 

สะดวกและกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับ
การติดตามข้อมูลนักศึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม 

 

๕.ควรจะก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา (Success 
Rate) ที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออกกลางคัน 
(Drop out) ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ
หลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ภายใน
ครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็น
ต้น โดยมอบหมายรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ เพ่ือดูแล
เอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับ
มัธยมค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชาสามัญช่วยสอนและ
ปรับพ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอก
เวลาเรียนปกติเป็นกรณีพิเศษ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มี 

พัฒนาระบบการติดตามผู้ส า เร็จ
การศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น การ
ติดตามนักศึ กษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเข้มงวด การติดตาม
นักศึกษาจากส่วนงานวิชาการ หรือ
การติดตามนักศึกษาผ่านอาจารย์ใน
รายวิชา การช่วยสอนและปรับ
พ้ืนฐานวิชาสามัญที่ อ่อนให้กลุ่ ม
นักเรียนดังกล่าวและสนับสนุนให้
ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียนเพิ่มข้ึน 

 

นักศึกษามีการลาออก
กลางคันลดลง 



 

    

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว ผู้บริหารควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาจากองค์กร
ภายนอกหรือใช้บริการด้านเงินก็เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
และสนับสนุนให้ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียนเพ่ิมขึ้น ส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษาและฝุายปกครองควรติดตามเอาใจใส่
ดูแลเข้มงวดในด้านความประพฤติ และ 

  

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาด้านความเสี่ยงต่างๆ   

ภายในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) โดยสถานศึกษาควรจะเริ่ม
ด าเนินการทันทีหลังทราบผลการประเมิน 

  

๖.ควรให้ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูล
ด้านครุภัณฑ์ ด้านสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
รวมทั้งข้อมูลงานประกันคุณภาพอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพ่ือปูองกันสูญหาย หรือถ้ามีกรณีการลาออกจากงาน
อย่างกะทันหันของบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซึ่งสถานศึกษา
ควรจะเรียกข้อมูลเพ่ือการใช้งานได้ทันที รวมทั้งผู้บริหาร
สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจาณาตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ 

มีการด า เนิ นการจั ด 
เก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยว 
กับข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ระบบ เช่น ข้อมูลด้าน
ครุ ภัณฑ์  ด้ านสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ข้ อ มู ล ง า น ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ อ่ื น ๆ  แ ล ะ
สามารถเรียกใช้ข้อมูล
เพ่ือการใช้งานได้ทันท ี

 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
  
ความตระหนัก (Awareness) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ หน้าที่ส าคัญของสถานศึกษาคือต้องพัฒนาผู้เรียน ให้มีขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพและมี
ทักษะการใช้ชีวิตสอดคล้องกับ ระดับคุณภาพของประชากรที่ประเทศต้องการ ด้วยเหตุนี้ งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในทิศทาง และ อัตราเร็วที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของ
ประเทศ หากสถาบันการศึกษาไม่ท าหน้าที่นี้ให้ส าเร็จ  การพัฒนาประเทศให้สามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งใน
ศตวรรษท่ี 21 ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทาง
การศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ  
และศิลปะการใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากร
คุณภาพของสังคมและประเทศได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในช่วง 5 
ปีที่ 3  ขึ้นเพ่ือที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาสายอาชีวะเป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนาก าลังแรงงานที่
เหมาะสมส าหรับโครงการต่างๆ ที่เน้น Sector-Based and Place-Based Strategies   โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ขึ้นเป็น Road Map ในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

วิทยาลัยตระหนักดีว่า วิทยาลัยมีหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข
ให้กับผู้เรียน โดยมีเปูาหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเองได้ต่อไป การ
จัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยจึงเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่  หนึ่งวัน สอนให้ฉันหา
ปลา ฉันมีปลากินตลอดไป” นั่นคือ มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มากกว่า ความรู้ เพราะเรา
เชื่อมั่นว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างข้ึนก่อนแล้วผลลัพธ์ของกระบวนการจะเกิดเป็นความรู้ของตัว
ผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่ถาวร มิใช่ เป็นความรู้ที่ได้จากการจดจ าข้อความ    
 
ความพยายาม  (Attempt) 

วิทยาลัยจัดท ายุทธศาสตร์ด้านวิชาการขึ้น โดยก าหนดนโยบายและโครงการที่จัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้สอดคล้องกับคุณภาพบุคลากรที่
ประเทศต้องการ โดยในปีการศึกษา 2558 และจัดให้มีคณะท างานในระดับต่างๆทั้งผู้บริหาร ฝุายวิชาการ 
ครูผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ดังนี้ 

 



 

 

 

 นโยบายที่ 1: พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถผลิตผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามความต้องการของภาคการผลิต 
1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.2) โครงการพัฒนารายการสมรรถนะประจ าชั้นปี 
1.3) โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
1.4) โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
1.5) โครงการฝึกอาชีพ 
1.6) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 นโยบายที่ 2: ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข 
2.1) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2.2) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Approach 
2.3) โครงการ Learning By Practice 
2.4) โครงการสัมมนาวิชาชีพ "สู่เส้นทางอาชีพ" 
2.5) โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ฝึกงาน 
2.6) โครงการ Happy Homework 
2.7) โครงการ Payaptechno Service 
2.8) โครงการ Academic Day 
2.9) โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ต่อนักศึกษาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ 

 นโยบายที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
3.1) โครงการ "บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ” 
3.2) โครงการ "ID: Safety Tidy Quality" 
3.3) โครงการ "เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม” 
3.4) โครงการ "น าเสนอดี มีความม่ันใจ ใฝุงานบริการ" 
3.5) โครงการ "ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม” 
3.6) โครงการ "ทักษะดี มีความสะอาด มาตรฐานสูง" 

 นโยบายที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะแกน หรือ ทักษะหลักของนักศึกษา (Key Skill or Core 
Skill) 
4.1) โครงการรักการอ่าน 
4.2) โครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ 
4.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 

 
 



 

 

 

 นโยบายที่ 5: ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
5.1) โครงการ Happy Vocabulary (Quiz 7.55) 
5.2) โครงการ Five Stars Language 

 นโยบายที่ 6: ส่งเสริม และ พัฒนา ทักษะการคิดให้กับผู้เรียน 
3.1) โครงการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน  
3.2) โครงการพอเพียง 

 นโยบายที่ 7: ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการให้กับผู้เรียน 
3.1) โครงการ Little Manager 

 นโยบายที่ 8: ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกให้สามารถสนับสนุนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 
8.1) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  
8.2) โครงการ "คุณครูชุมชน" 

 นโยบายที่ 9: ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับการ
เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ความส าคัญกับพัฒนาการ และช่วยยกระดับศักยภาพของผู้เรียน 
9.1) โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
9.2) โครงการแก้ไขผลการเรียน 

 นโยบายที่ 10: ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
10.1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน 

 นโยบายที1่1: ส่งเสริม และ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ
ให้กับครูผู้สอน 
11.1) โครงการ "พัฒนาภูมิรู้..ครูวิชาชีพ" มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออบรมและพัฒนาครูผู้สอน ในด้าน

ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ  
11.2) โครงการ "เรียนรู้...สู่ครูมืออาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรม และพัฒนาทัศนคติ  ความคิดความ

เข้าใจ  และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve)  
ตารางท่ี 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่เหลือ 

(3) 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

 
 
 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยกรรม 1 71 0 71 57 80.28 
พณิชยการ/
บัญชี 

2 30 1 29 25 83.33 
3 10 0 10 8 80.00 

พณิชยการ/การ
ขาย 

2 15 1 14 11 73.33 
3 14 0 14 12 85.71 

พณิชยการ/ 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

2 35 2 33 23 65.71 
3 15 1 14 74 93.33 

ปวช. 
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว/
การท่องเที่ยว 

1 95 6 89 78 87.64 
2 78. 3 77 63 80.77 
3 19 0 19 15 78.95 

 
 
 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล/ 
ยานยนต์ 

1 79 2 77 53 68.83 
2 71 0 71 48 67.61 
3 52 0 52 32 61.54 

ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 23 0 23 17 73.91 
2 9 0 9 9 100.00 
3 6 0 6 3 50.00 

ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์/
ไฟฟูาก าลัง 

1 16 0 16 8 50.00 
2 22 0 22 17 77.27 
3 12 0 12 6 50.00 

รวม  ปวช.  672 16 659 449 75.72 
 
 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบญัชี 1 24 1 23 21 91.30 
2 30 0 30 16 53.33 

การตลาด 1 20 0 20 19 95.00 
2 15 0 15 13 86.67 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 12 1 11 10 90.91 
2 15 8 7 7 100.00 

ปวส. การจัดการ 1 31 0 31 19 61.29 



 

 

 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่เหลือ 

(3) 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

ธุรกิจท่องเที่ยว 2 45 0 45 32 71.11 

 
 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล 1 58 0 58 41 70.69 
2 42 0   80.95 

อิเล็กทรอนิกส์ 1 15 0   100.00 
2 17 0 17 42 34 

ไฟฟูาก าลัง 1 22 2 16 15 15 
2 14 0 14 13 92.86 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1 37 2 25 31 88.57 
2 13 0 13 10 76.92 

รวม ปวส.  410 18 392 307 76.75 
รวม ปวช. และ ปวส.  1,082 33 1,051 806 76.69 
 
หมายเหตุ 1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาตให้เปิด
ท าการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

ทั้งหมดด้วย 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.79 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 



 

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 
ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้
ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพของผู้เรียน จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้เรียนไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานอาชีพ
เป็นหลัก  นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาควรจะมุ่งสู่การประกอบอาชีพหรือท างานเป็นหลักแต่ใน
ปัจจุบันค่านิยมของการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสูงขึ้น  ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไปศึกษาต่อวิทยาลัยฯได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตบุคลากรในสายอาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
 
ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัย วิทยาลัยได้จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน
ตามสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานและ ชุมชน ตลอดจนด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1. ฝุายวิชาการ ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ
ต้องการด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการประเมินคุณลักษณะของ
นักศึกษาและน าแบบประเมินนี้ใช้ในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย 

2. ฝุายวิชาการได้ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือท าความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดกาเรียนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะ และได้ก าหนดแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานประกอบการและ
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve)  
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 106 1,082 98 1,024 92.45 94.64 
รวม 1,188 1,122 94.44 

 
 
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 



 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัย
ก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัย
ให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานอาชีพ
เป็นหลัก  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาควรจะมุ่งสู่ การประกอบอาชีพหรือท างานเป็น
หลัก  แต่ในปัจจุบันค่านิยมของการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสูงขึ้น  ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไปศึกษาต่อ  
วิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตบุคลากรในสายอาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  จึงได้จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพ่ือมุ่งหวังให้
นักศึกษามีสมรรถนะท่ีแท้จริงและสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา  อีกทั้งได้
ท าการแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่ออีกด้วย 

 
ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา     
มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตที่เป็น
ผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
ด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ฝุายวิชาการ ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ
ต้องการด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาและน าเกณฑ์
มาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 

2. ฝุายวิชาการได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยโดยฝุายวิชาการของวิทยาลัยได้ร่วมกันสรรหาข้อสอบจากหน่วยงานกลางที่มีความเหมาะสมและ
น่าเชื่อถือมาใช้เป็นข้อสอบในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนอกจากนี้ฝุายวิชาการยังได้จัดหาข้อสอบเพ่ิมเติม 
โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการเครือข่าย ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางใน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝุายวิชาการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
ให้กับนักศึกษาเพ่ีอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา และแนะน า
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนดการที่ฝุายวิชาการได้



 

 

 

ประกาศให้ทราบ นอกจากนี้ ฝุายวิชาการได้จัดท าสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป 

3. ฝุายทะเบียนและประมวลผลได้จัดท าระเบียบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับการติดตาม
ข้อมูลภายหลังการส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

3.1 ระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ด าเนินการจัดเก็บ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.2 ข้อมูลความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน(การศึกษาต่อ/ การท างาน/ การ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว) โดยจัดท าก่อนส าเร็จการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการแนะแนวการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  

3.3 ติดตามข้อมูลสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลครั้ง
แรกในเดือนสิงหาคม 2558 และหลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสิ้นปีการศึกษา  

3.4 ติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
พัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดเก็บครั้งแรก เมื่อส าเร็จการศึกษา และครั้งต่อไปจัดเก็บข้อมูลสิ้นปี
การศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve)  
ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
-สาขาวิชาพาณิชยการ(สาขา
งานการบัญชี) 

10 8 80.00 

-สาขาวิชาพาณิชยการ(สาขา
งานการขาย) 

15 12 80.00 

-สาขาวิชาพาณิชยการ(สาขา
งานการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

14 14 100.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

   

-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

19 15 78.95 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
-สาขาวิชาเครื่องกล 52 32 61.54 
-สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์) 

6 3 50.00 

-สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
ไฟฟูาก าลัง) 

12 6 50.00 

รวม ปวช. 128 90 70.31 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร 
 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
 -สาขาวิชาการบัญชี 30 16 53.33 
 -สาขาวิชาการตลาด 15 13 86.67 
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 100.00 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

  
 

 
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

45 32 71.11 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
 -สาขาวิชาเครื่องกล 42 34 80.95 
 -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 17 13 76.47 
 -สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 14 13 92.86 

 
-สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

13 10 76.92 

รวม ปวส. 183 138 75.41 
รวม ทั้งหมด 311 228 73.31 

หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.58 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่1   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)         
 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตระหนักถึงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) และทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skill) เป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ ท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคม และการ
ร่วมตัวกันของประชาคมอาเซียน จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) และทักษะ
การประกอบอาชีพ (Occupational Skill) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างาน
ได้อย่างมีมาตรฐาน ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทาง
ปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต”        
 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) 
ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมวิทยาลัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 

จัดด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 6 ด้านให้กับผู้เรียนใน
รายวิชา โดยฝุายวิชาการด าเนินการจัดอบรม สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนเรื่องทักษะหลัก (Core Skills) ในขั้น
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนวัดประเมินผล ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะ
หลักตลอด ภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชาได้
ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียน และได้วางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 6 ด้านตามที่ก าหนด  

2. การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skills) 

 ฝุายงานวิชาการก าหนดให้มีการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพประจ าสาขาวิชา โดยมีการท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
และมีการจัดอบรมอาจารย์ในการก าหนดสรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการจัดอบรมให้
อาจารย์จัดท าชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพประจ าสาขาวิชาของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์



 

 

 

จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และได้เรียนรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ผลการด าเนินการ (Achicve)  

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 
 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ที่มีผล
การ

ทดสอบ
ผ่าน  
ทั้ง 2 
วิชา 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน

เฉลี่ยจาก
การ

ทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน

เฉลี่ยจาก
การ

ทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

การบัญชี/
พนิชยการ 

10 10 5 50.00 10 7 70.00 5 50.00 

การขาย/
พานิชยการ 

15 15 5 33.33 15 7 46.67 5 33.33 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/พนิชย
การ 

14 14 13 92.86 14 13 92.86 13 92.86 

การทอ่งเที่ยว/
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว 

19 19 14 73.68 19 15 78.95 14 73.68 

ยานยนต์/
เครื่องกล 

52 52 18 34.62 52 18 34.62 18 34.62 

อิเล็กทรอนิกส์/
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 6 3 50.00 6 3 50.00 3 50.00 

ไฟฟูาก าลัง/
ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 12 4 33.33 12 2 16.67 2 16.67 

 รวมทั้งหมด 128 128 62 48.44 128 65 50.78 60 46.88 



 

 

 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะหลัก/สมรรถนะท่ัวไป 
จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติ ขึ้นไปจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา 

ร้อยละ 

การบัญชี 30 30 12 40.00 
การตลาด 15 15 5 33.33 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 7 46.67 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 45 45 26 57.78 
เครื่องกล 42 42 14 33.33 
อิเล็กทรอนิกส์ 17 17 6 35.29 
ไฟฟูาก าลัง 14 14 11 78.57 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 13 5 38.46 

รวมทั้งหมด 191 191 86 45.03 
 

ระดับชั้น ร้อยละ 
ปวช. 46.88 
ปวส. 45.03 
สรุป 45.77 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.58 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 
 
 
 



 

 

 

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

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตระหนักดีว่า ต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะหลัก (Core Skills) เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะอาชีพได้ต่อไปจึงก าหนดให้มี การ
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากภาษา และการสื่อสารเป็นสมรรถนะอันเป็นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
ท างาน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” ต่อไป    

 
ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษา และการสื่อสาร ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารในอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม วิทยาลัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 
จัดด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) 6 ด้านให้กับผู้เรียนใน

รายวิชาโดยฝุายวิชาการด าเนินการจัดอบรม สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนเรื่องทักษะหลัก (Core Skills) ในขั้น
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนวัดประเมินผล ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะ
หลักตลอดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนทุกคนทุกรายวิชาได้
ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะหลัก ( Core Skills) ให้กับผู้เรียน และได้วางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะหลัก (Core Skills) ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 6 ด้านตามที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนได้จัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่พิจารณาพัฒนาการทักษะหลัก (Core Skills) ของ
ผู้เรียนด้วย โดยทักษะหลักเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษา และการสื่อสาร  ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารในอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นี้เป็น หนึ่งใน 6 ทักษะหลักที่ครูผู้สอนได้น าไปพัฒนา
ผู้เรียน  

2. โครงการ Happy Vocabulary (Quiz 7.55) 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ฝุายวิชาการวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ Happy 

Vocabulary ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสะสมทีละน้อย อย่าง
ต่อเนื่องให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งวิทยาลัยได้จัดท าชุดค าศัพท์ที่นักศึกษาควรรู้ขึ้นเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการ
ใช้งานและความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน แล้วน าค าศัพท์มาจัดการเรียนรู้ ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ และจัด
ทดสอบความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ วันละ 5 และ 10 ค าอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ตามล าดับ ผลการด าเนินการพบว่านอกจากจะสามารถพัฒนาความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษ
อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างได้ผลแล้ว กิจกรรมนี้ยังได้พัฒนาคุณลักษณะการ
เรียนรู้ และความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
 



 

 

 

3. โครงการ Five Stars Language 
เพ่ือ     น นพ ฒน       พ              ฤ         ้น โด        ด       น            บผ      น  

    พ     บ    น     บผ      นน    น        ต                ผ      น     ถ           ฤ  น          
 น    ตป       น        ป็น       ด บ  ณ  พผ      น     ท             ถป    บ    พ            ต 
     ป         ซ  นได                
ผลการด าเนินการ (Achicve)  
ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี/พนิชยการ 10 10 4 40.00 
 การขาย/พานิชยการ 15 15 2 13.33 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พนิชยการ 14 14 13 92.86 
 การท่องเที่ยว/การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
19 19 13 68.42 

 ยานยนต์/เครื่องกล 52 52 15 28.85 
 อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟูาและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
6 6 2 33.33 

 ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 12 2 16.67 

รวม 
ปวช. 

 
128 128 51 39.84 

ปวส. การบัญชี 30 30 8 26.67 
 การตลาด 15 15 5 33.33 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 5 33.33 
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 45 45 23 51.11 
 เครื่องกล 42 42 12 28.87 
 อิเล็กทรอนิกส์ 17 17 3 17.65 
 ไฟฟูาก าลัง 14 14 5 35.71 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 13 4 30.77 

รวม 
ปวส. 

 
191 191 65 34.03 

รวมทั้งหมด 319 319 116 36.36 
 



 

 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.64   ดี 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 



 

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง   

ผลการด าเนินการ (Achicve) 
ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

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 ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
ความตระหนัก (Awareness)        
 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสามารถวัดได้อย่างง่ายที่สุด ดูจาก อัตราส่วน
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว
ต้องเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาด้วย   
 
ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ ตามเกณฑ์คุณภาพของวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีกระบวนการติดตาม
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การดูแลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกปี
การศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน  ประชุมผู้ปกครองแบบกลุ่มย่อย โดยฝุายวิชาการและฝุายกิจการ
นักศึกษาได้ด าเนินงานร่วมกันในการส่งเสริม-ดูแล-และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านผล
การเรียน และด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยเน้นความเข้าใจ
ร่วมกันและความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินการ (Achicve)  
ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี/พานิชยการ 10 8 80.00 
 การขาย/พานิชยการ 15 12 80.00 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พานิชยการ 14 14 100.00 
 การท่องเที่ยว/การโรงแรมและการท่องเที่ยว 19 15 78.95 
 ยานยนต์/เครื่องกล 52 32 61.54 
 อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 50.00 
 ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 12 6 50.00 

รวม ปวช. 128 90 70.31  
ปวส. การบัญชี 30 16 53.33 

 การตลาด 15 13 86.67 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 7 46.67 
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 45 32 71.11 
 เครื่องกล 42 34 80.95 
 อิเล็กทรอนิกส์ 17 13 76.47 
 ไฟฟูาก าลัง 14 13 92.86 



 

 

 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 10 76.92 
รวม ปวส. 191 138 72.25  
รวมทั้งหมด 319 228 71.47  

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.47 ดี 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 
 



 

 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
  
ความตระหนัก (Awareness) 

จากค าขวัญของวิทยาลัยที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฎิบัติ จัดการได้” ที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็น
พ้ืนฐานในการจัดการ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ 
เราจึงคิดค้น และ ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตราการศึกษาต่อ 
การมีงานท า และ การประกอบอาชีพอิสระเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนี่ง         
ซ่ึงสามารถบ่งบอกได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างาน  หรือเป็น
เจ้าของกิจการ  หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจ จนได้รับต าแหน่ง
หัวหน้างาน และวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างนักศึกษาที่ดีมี
คุณภาพ  วิทยาลัยจึงมีการส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
ความพยายาม (Attempt) 

วิยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือท าการสรุปผลใน
การได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยวิธีการให้ผู้ส าเร็จการศึกษากรอก
แบบสอบถาม และการกรอกรายละเอียดนักศึกษาศิษย์เก่า รวมถึงการติดตามรายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อ 

อื่นๆ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อยละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อยละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พานิชยกรรม/
พณิชยการ/
การบัญชี 

31 1 3.23 0 0.00 23 74.19 1 3.23 6 19.35 

พาณิชยก
รรม/พณิชย
การ/การขาย 

23 0 0.00 0 0.00 18 78.26 0 0.00 5 21.74 

พาณิชยก
รรม/พณิชย

การ/
คอมพิวเตอร์ 

59 0 0.00 0 0.00 48 81.36 2 3.39 9 15.25 

ปวช. 
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว/
การโรงแรม
และการ

ท่องเที่ยว/
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 

52 0 0.00 0 0.00 44 84.62 0 0.00 8 15.38 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/ 
ยานยนต์ 

51 3 5.88 0 0.00 35 66.67 0 0.00 14 27.45 

อุตสาหกรรม/
ไฟฟูาและ

อิเล็กทรอนิกส์
/ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

15 0 0.00 0 0.00 15 
100.0

0 
0 0.00 0 0.00 

อุตสาหกรรม/
ไฟฟูาและ

อิเล็กทรอนิกส์
/ 

ไฟฟูาก าลัง 

16 1 6.25 0 0.00 14 87.50 1 6.25 0 0.00 



 

 

 

รวม ปวช.  
247 5 2.02 0 0.00 

19
6 

79.3
5 

4 1.62 42 
17.0

0 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ/
การบัญชี 

28 2 7.14 1 3.57 20 71.43 1 3.54 4 14.29 

บริหารธุรกิจ/
การตลาด 

19 3 
15.7

9 
0 0.00 11 57.89 1 5.26 4 21.05 

บริหารธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/การ

พัฒนา
โปรแกรม 

5 1 
20.0

0 
0 0.00 3 60.00 1 20.00 0 0.00 

บริหารธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์

กราฟฟิก 

21 1 4.76 0 0.00 15 71.43 0 0.00 5 23.81 

ปวส. 
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว/การ
จัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

15 1 6.67 0 0.00 9 60.00 3 20.00 2 13.33 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/
เทคนิคยาน

ยนต์ 

31 3 9.68 0 0.00 18 58.06 5 16.13 5 16.13 

อุตสาหกรรม/
อิเล็กทรอนิกส์
/โทรคมนาคม 

8 2 
25.0

0 
1 12.50 4 50.00 0 0.00 1 12.50 

อุตสาหกรรม/
ไฟฟูาก าลัง 

8 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 2 25.00 

รวม ปวส.  
135 13 9.63 2 1.48 86 

63.7
0 

11 8.15 23 
17.0

4 
รวมทั้งหมด 

382 18 4.71 2 0.52 282 
73.8

2 
15 3.93 65 

17.0
2 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 
 
 
 



 

 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 

ดี ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 0.00 – 1.50 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ( สถานศึกษาจัดท า) 

 



 

 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 

จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา     
มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานในการจัดการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับค าขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฎิบัติ จัดการได้”  คือมีทักษะการ
คิด การน าเสนอทักษะการท างานพ้ืนฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงานและชีวิตอย่างมีความสุข
ได้ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ เราจึงคิดค้น และ 
ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตราการศึกษาต่อ การมีงานท า และ
ความ   พึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนี่ง ซึ่งสามารถบ่งบอก
ได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็น
เครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างาน  หรือเป็นเจ้าของกิจการ  
หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจ จนได้รับต าแหน่งหัวหน้างาน และ
วิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  วิทยาลัยจึงมี
การส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน 
 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าการรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน  องค์กร หรือ สถาน
ประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานในแต่ละปีการศึกษา  และท าการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของหัวหน้างานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไปยังหน่วยงาน องค์กร 
หรือสถานประกอบการเพ่ือให้หัวหน้างานพิจารณาประเมิน ร่วมกับการใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพ่ือศึกษา
ข้อมูลความพึงพอใจของหัวหน้างานต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานและด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จได้น าข้อมูลความพึงพอใจมาประมวลผลเป็น
รายบุคคล และหาค่าเฉลี่ยรายสาขาวิชา และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาใช้ในเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ผลการด าเนินการ (Achicve)  

ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส 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 7 15 5 6 14 5 85.71 93.33 100.00 
รวม 27 25 92.59 
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 



 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1  
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 4.79 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 4.58 ดีมาก 
1.4 4.58 ดีมาก 
1.5 3.64 ดี 
1.6 ไม่สรุป ไม่สรุป 
1.7 4.47 ดี 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รวม 37.06  

คะแนนเฉลี่ย 4.63 ดีมาก 
 
จุดเด่น   

1.  มีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.  มีการกระบวนการด าเนินการในส ารวจข้อมูลนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย 

 
จุดควรพัฒนา   

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ให้
เพ่ิมข้ึนทั้งด้านทักษะภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. การติดตามดูแลให้ผู้เรียน แก้ไขผลการเรียนตามระบบ โดยมีการด าเนินการให้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองกับ วิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  

ความตระหนัก (Awareness)         
 ในประเทศที่ก าลังพัฒนาสิ่งที่จ าเป็นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศคือ แรงงาน  
ผู้ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งถ้าแรงงานมีสมรรถนะในการท างานตรงกับงานที่ท า ก็จะท าให้งาน
ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาของประเทศไปด้วย แต่สถานการณ์
แรงงานในประเทศปัจจุบันก าลังประสบปัญหา สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีฝีมือ ส่วนใหญ่นักศึกษาที่
จบออกไปท างาน ยังขาดสมรรถนะในการท างานที่เป็นจริง ท าให้แต่ละสถานประกอบการประสบปัญหามากก็
คือ เมื่อรับพนักงานเข้าไปท างาน ต้องจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าไปท างานใหม่  แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ไม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถท างานและสมรรถนะในการท างานได้จริง 
มุ่งแต่ให้นักศึกษาเรียนแต่ละทฤษฎีหรือให้นักศึกษาจดจ าจากต ารา ขาดการฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  

วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยมีเปูาหมายมุ่งผลิต
บุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา
อย่างแท้จริงอีกท้ังยังมุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็น
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างให้ผู้เรียน มีทักษะในการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานในการจัดการ สามารถท างานได้จริง     
มีสมรรถนะตรงตามสาขาที่เรียน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจริงๆ  

ความพยายาม (Attempt)         

 จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน  
ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานบัน
การศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มากที่
สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับการ
ฝึกจากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้
นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางาน
วิชาการประจ าปี 2556 ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการปี 2556 
ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการดังนี้ 



 

 

 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards)จากเว็บไซต์ ของ

ต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น  
1.2 น าข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าสมรรถนะประจ าชั้นปี 

พร้อมทั้งจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
1.3 มีการก าหนดยุทธศาสตร์แผนกเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะประจ าชั้นปี 
1.4 จัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดสมรรถนะของรายวิชาและก าหนด Learning 

outcome ไว้อย่างชัดเจน 
1.5 จัดโครงการสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ทุกภาคการศึกษา 
1.6 จัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการหรือฝึกงาน 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
2.1 ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ 
2.2 ค้นคว้าข้อมูลมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards )จากเว็บไซต์ ของต่างประเทศ 
2.3 น าข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าสมรรถนะวิชาชีพของแต่

ละสาขาวิชา บนพ้ืนฐานของความต้องการของสถานประกอบการด้านสมรรถนะมาตรฐาน
อาชีพเป็นหลัก 

2.4 ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเรื่องการจัดการเรียนรูปแบบ  Apprenticeship 
Program 

2.5 ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ
เพ่ือทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาก่อนส่งนักศึกษาออกเรียนในรูปแบบ Apprenticeship 
Program 

2.6 ท าการพัฒนา Module รายวิชาจากมาตรฐานอาชีพที่ท าการศึกษาค้นคว้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2.7 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Apprenticeship Program 
2.8 มีการจัดการวัดประเมินผลจากสถานประกอบการร่วมกับการเรียนการสอน 

 ส่วนการประเมินผลการใช้หลักสูตรนั้นมีการวัดประเมินผลเพ่ือที่จะได้พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาเกิด
สมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1  อาจารย์จัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดสมรรถนะของรายวิชาและก าหนด Learning 

outcome ไว้อย่างชัดเจน  
1.2  มีการประเมินผลจากการสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถสอบ

สมรรถนะวิชาชีพผ่านร้อยละ 80  
1.3  มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่ออกเรียนร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
 



 

 

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
2.1 วิทยาลัยฯ มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  

Apprenticeship Program 
2.2 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา Module ใฟูสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของ

สถานประกอบการ 
2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบ Apprenticeship Program 

           จากการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยที่วิทยาลัยฯ มีการค้นคว้า
ข้อมูลมาตรฐานอาชีพจากต่างประเทศ การจัดท ารายละเอียดสมรรถนะประจ าชั้นปี การจัดท าชุดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงท าให้ระบบการวัดประเมินผลนั้น
ต้องสามารถวัดประเมินผลสรรถนะของนักศึกษาอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับรายวิชา 

วิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงมีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล โดยมี
กระบวนการตั้งแต่การแยกประเภทรายวิชาและจัดโครงสร้างการให้คะแนนที่ชัดเจนตามประเภทวิชา มีการให้
คะแนนแบบเป็นสัดส่วน 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.) 

1. การจัดท าโครงสร้างการให้คะแนนแยกตามประเภทวิชา 
2. การจัดเกณฑ์การวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับประเภทวิชา 
3. การประเมินผลคะแนนจากสถานประกอบการ 

3.1 การประเมินผลคะแนน Core Skill 
3.2 การประเมินผลคะแนน Occupational Skill 

 
และวิทยาลัยฯ มีการจัด รายงานผลการเรียนให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยมีวิธีการจัดการ

รายงานผลการเรียนดังนี้ 
          1. การรายงานผลการเรียนให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานผลการเรียนโดยที่
อาจารย์ให้นักศึกษามารับผลการเรียนเป็นรายบุคคล จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหากนักศึกษามีผลการที่ติด F,I 



 

 

 

ก็จะมีอาจารย์จะพูดคุยท าการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถแก้ไขผลการเรียนได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           2. การรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองนั้นจะมีการรายงานผล 2 ช่องทางคือ ให้นักศึกษาน าผล
การเรียนส่งให้กับผู้ปกครอง และมีการส่งจดหมายแจ้งผลการเรียนให้กับผู้ปกครอง ส่วนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนที่ติด F,I นั้นจะผู้ปกครองมาร่วมกันวางแผนแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขผลการเรียนได้
ตามระยะเวลา 
 
ผลการด าเนินการ  (Achicve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

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

ไม่เกิน 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 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะที่
สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่จะรู้และความ
ต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    
อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้”  ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
และจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของ
นักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายามหา
ค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน 
มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือหาค าตอบให้ ดังนั้นวิทยาลัยฯ ได้ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอน
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

 
ความพยายาม (Attempt) 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน ซึ่ง
จะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1.มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
2.การจัดท าชุดการเรียนรู้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ และเน้นสมรรถนะของ

รายวิชา 
3.จัดโครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดการเรียนรู้ผ่าน

การปฏิบัติอย่างมีความสุข เช่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project  Approach 
โครงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ(Learning By Practice) เป็นต้น 

4.จัดให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชา โดยจากหัวหน้า
แผนกหรือคณะ และจากนักศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามชุดการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

5.จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานนให้แต่ละสาขาวิชา 

จากความพยายามของวิทยาลัยฯ ที่จะด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จึงมีโครงการและกิจกรรมที่
ด าเนินการดังนี้ 



 

 

 

1. การจัดท าชุดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะก าหนด
สมรรถนะรายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมีการก าหนด Learning 
out come ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมการท าชุดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ครูผู้สอนจะต้องมาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของชั้นปีและรูปแบบกิจกรรม 

2. การประเมินชุดการเรียนรู้โดยจะท าการประเมินโดยตัวผู้สอนเอง และหัวหน้าแผนกหรือคณะจะท า
การประเมินอีกครั้ง ซึ่งการประเมินชุดการเรียนรู้นั้นจะได้รับการประเมินครบทุกรายวิชา 

3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project  Approach เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยผู้เรียนจะได้ใช้จินตนาการ ได้คิด ได้น าเสนอ
ผลงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  

5. โครงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ(Learning By Practice) โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติและสรุปบทเรียน ได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่านการปฏิบัติในการท าชิ้นงาน
โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดลักษณะของชิ้นงานนักศึกษาและมีการประเมินผลผ่านรายวิชา 

6. การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะด าเนินการวัดประเมินออกเป็น 2 ส่วน
คือ 

6.1 จากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือคณะหรือจากงานวิชาการกลางท าการนิเทศการ
สอนของอาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือในบางครั้ง
ได้รับนิเทศมากกว่า 2 ครั้ง  

6.2 จากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ โดยทางฝุายวิชาการกลางจะท าการประเมินให้นักศึกษาท าการประเมินอาจารย์
ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ท าการประมวลข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับ แต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยหัวหน้าแผนกจะน าผลการประเมินแจ้งให้กับ
อาจารย์ผู้สอนพร้อมให้ค าแนะน าในเรื่องที่ควรปรับปรุง 

 6.2.1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึกของแต่ละสาขา ในปีการศึกษา2556      
ไว้เป็นเงินจ านวน10,000,000 บาทซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านการ
ลงมือปฏิบัติได้ดีมากขึ้น และในส่วนของนักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้มากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ          
โดยผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะต้องจัดท ารายวัสดุฝึกที่จะต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเสนอให้กับ
สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาและเสนอจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่ ง เน้น
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 (Achicve) 

ปัจจัยที่ ส่งผลครูผู้สอนมีคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดท าแผนการเรียนการสอน
ด้วยเทคนนิควิธีการหลากหลาย มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ความพยายาม (Attempt) 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลถึง
ระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คือครูผู้สอนจะต้องมีการจัดท าบันทึกหลังการสอนและน าผลการ
นิเทศจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนางานวิจัยในด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินการ (Achicve) 

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 าวิจัยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 48 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 48 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาไว้อย่างชัดเจน โดยการวัดผลประเมินผลด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ ทราบและ
ตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินผล โดยค านึงถึงสมรรถนะอาชีพ และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 ด้วยวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงกระบวนการ การด าเนินการให้ได้คุณภาพในการวัดและประเมินผล โดยการ
สร้างความตระหนักถึงผู้เรียนและผู้สอน ซี่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุถึง     
วัตถุประสงค์และเพ่ือการยกระดับมาตรฐานทางด้านการวัดผลและประเมินผล โดยสอดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผลในรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพด้วย 
 
ผลการด าเนินการ (Achicve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคนก 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 าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการพัฒนา
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) 
 ในประเทศที่ก าลังพัฒนา แรงงานผู้ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งถ้าแรงงานมีสมรรถนะในการ
ท างานตรงกับงานที่ท า ก็จะท าให้การพัฒนางานมีคุณภาพส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศด้วย แต่ด้วยสภาพ
ปัจจุบันที่ประเทศชาติประสบปัญหา สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ ฝีมือ สอดคล้องกับความ
ต้องการบุคลากร 
 วิทยาลัยฯ มีเปูาหมายมุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่เรียน
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความาต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ 
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งภายในภายนอก 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมทศวรรษหน้าได้อย่างมีคุณภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมบรรยากาศที่เรียนรู้ที่ดีให้กับนักศึกษาเพ่ือให้มี
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยการฝึกงานกับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
ผลการด าเนินการ (Achicve) 

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. สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างชัดเจน และมีการจัดท าชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพทุกรายวิชา 

2. สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าในจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน ร่วมถึงการจัดประชุมเพ่ือท าความร่วมมือและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
  
จุดควรพัฒนา   

1. สถานศึกษาควรวางแผนการจัดการสัมนาสรุปโครงการฝึกงานและเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ให้ความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและ
ยังส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการได้
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเป็นประจ าในทุก ๆ ปี อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการให้มีสรรหารคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในปีต่อไป 
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท าการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยตามขั้นตอน
อย่างถูกต้อง 

2. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยร่วมจัดท าแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

มี 



 

 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

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 
2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

   ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
     พ.ศ. 2554ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1   

       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 - หลักฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 - หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญเรื่องของการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560) 
โดยวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานตาม
โครงการ/ 
กิจรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ  วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยวิทยาลัยได้มีการด 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.2554-2558) โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาปฏิบัติการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ 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  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ 
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก 
ฝุายในสถานศึกษา 
- หลักฐานการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
- รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึ กทักษะ
การท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่นักศึกษา
ชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญและวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการ
ท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นนักศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพ่ือขีด
ความสามารถในการท างานในอนาคต โดยการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาร่วมกันว่า 
นักศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่น  
 
ความพยายาม (Attempt) 

ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจึงก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษา 
ไว้ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”  โดยมีโครงการสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
  คิดเป็น  

1.โครงการพัฒนารายวิชา Thinking skill 
2.โครงการ Day Project 

เน้นปฏิบัติ 
             1. โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

 ๒. โครงการ Learning by practice  
    ๓. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ประจ าสาขา 

จัดการได ้
 1.โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง Project Approach 
 ๒.โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เรียนร่วมกับสถานประกอบการณ์ 
 ๓.โครงการ Payaptechno service  
 ๔.โครงการวันวิชาการ Competency day 
 5.โครงการ Little manager 

นอกจากนั้นวิทยาลัยยังก าหนดอัตลักษณ์ของสาขาอย่างชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่โดดเด่น
ในสาขางานที่ตนเองเรียนมา ดังนี้ 

สาขาการช่างยนต์ ช่างไฟฟูา และช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตลักษณ์ คือ  Safety Tidy Quality  
มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

1. กิจกรรมการต่อวงจรไฟฟูาบนแผงทดลอง (สาขาช่างยนต์) 
2. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ Safety Tidy Quality (สาขาไฟฟูาก าลังและสาขา

อิเล็กทรอนิกส์) 



 

    

 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตลักษณ์ คือ ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม มีกิจกรรม
สนับสนุน ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม  
สาขาการบัญชี อัตลักษณ์ คือ เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม มีกิจกรรม 

สนับสนุน ดังนี้ 
1. กิจกรรม เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน บริการสังคม 

สาขาการตลาด อัตลักษณ์ คือ น าเสนอดี มีความมั่นใจ ใฝุงานบริการ มีกิจกรรมสนับสนุน  
ดังนี้ 

1. กิจกรรมน าเสนอดี มีความม่ันใจ ใฝุงานบริการ 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อัตลักษณ์ คือ บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ 

มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 
1. 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  จะได้ระดบัคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
-แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่ออัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
-หลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร    
โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

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 ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ปัจจุบันนี้วิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ค้นคว้า การสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นกัลยณมิตรในการยกระดับพัฒนาได้อย่าง
หลากหลายในระดับท้องถิ่น ระดับสังคม ระดับประเทศชาติ และระดับนานาชาติ ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษานั้นวิทยาลัยได้พิจารณาความต้องการของสังคมตลอดจนระดมความร่วมมือของ
ชุมชน ตั้งแต่กระบวนการก าหนดเปูาหมายของจัดการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ก าหนดกลยุทธ์
ของสถานศึกษา โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่น สังคม ตลอดจนตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
มาร่วมกันค้นคว้า นอกจากนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนของชุมชนในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคการ
ผลิต นอกจากนี้วิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยน าศักยภาพภายในที่มีไปร่วม
พัฒนาสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์ให้กับเครือข่ายโดยการจัดท าโครงการ บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ 
และท่ีส าคัญวิทยาลัยมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้บริหารมีทักษะการบริหาร
จัดการที่ดี แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยเปิดโอกาสและดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยมีการบริหารงานดังนี้ 

1.การใช้วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารมาบริหารจัดการ ผสมผสานความร่วมมือบุคลากรใน
สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภายนอกให้เข้ามาส่วนร่วมในการจัดท า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปู าหมาย ของ
สถานศึกษา รวมทั้งการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2.หลังจากนั้น ประชุมทีมผู้บริหารในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ 

3. ดึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยให้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ
และกิจกรรมตามแผนงานกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

    

 

 

ระดับภายในสถานศึกษา 

1. บุคลากรภายในวิทยาลัย ผู้บริหารได้ กระจายอ านาจการบริหารงาน การตัดสินใจ และการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็นแต่ละระดับดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 4 คน 
- ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ   1  คน 
- รองผู้อ านวยการ 1 คน 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 คน  

1.2 ผู้บริหารระดับกลาง  
- หัวหน้าคณะ 
- หัวหน้าแผนก แต่ละสาขาวิชาที่วิทาลัยฯเปิดจัดการเรียนการสอน 
- หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  

1.3  ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ  งานกิจการนักศึกษา และงานประกันคุณภาพแผนก 
1.4 ระดับครูผู้สอน/ผู้ปฏิบัติงาน 

2. นักศึกษา วิทยาลัยได้ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯโดยมี
หลักคิดที่ว่า ครูเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยมีครูที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและคอให้ค าแนะน า นักศึกษาจะได้ฝึกการคิดเป็น แล้วลงมือปฎิบัติ ผ่านการจัดการที่
ดีและเหมาะสม   

3. ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้ 

3.1 จัดประชุมผู้ปกครอง จ านวน 1 ครั้ง 
3.2 โทรศัพท์เยี่ยมบ้านนักศึกษาเฉลี่ยคนละ 4 ครั้ง 
3.3 ส่งจดหมายแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง จ านวน  2 ครั้ง 
3.4 ตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการอ านวยการ  ในปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
จ านวน  2  ครั้ง  โดยมีตัวแทนที่มาจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม  

5. คณะกรรมการอ านวยการร่วม 4 ฝุาย ในปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน  2  ครั้ง  

6. วิทยาลัยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาให้ค าชี้แนะในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  

ระดับภายนอกสถานศึกษา   

ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยได้จัดท ายุทธศาสตร์เครือข่ายชุมชน ขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
และดึงเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้จัดกลุ่มชุมชนแบ่ง
ออกเป็น 5 เครือข่ายดังนี้ 



 

    

 

 

1. เครือข่ายผู้ปกครอง 
2. เครือข่ายชุมชนใกล้เคียง 
3. เครือข่ายหน่วยงานราชการ 
4. เครือข่ายสถานประกอบการ 
5. เครือข่ายสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 6 ครั้ง 
3 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู้ ป ก ค ร อ ง  ผู้ ที่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  แ ล ะภ า ว ะผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.80 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 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 และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ตามภาคผนวก  
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย   
ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ  
ไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อกลุ่ม  
ผู้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมี
ความส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่บุคลากร ท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกส่วนงาน เพ่ือรองรับการใช้งานใน      
ทุก ๆ ด้าน  

2. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ 

3. จัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4. จัดระบบปูองกัน และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
5. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ 
6. ก าหนดให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วนงาน จากระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
7. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมในสถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนด 
 
วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่จัดโครงการ/

กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 
 1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับขีด
ความสามารถขององค์กรในด้านการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุง่เน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ค านึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดยระบบ Monitoring ที่
สร้างขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การ



 

    

 

 

ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว
พบว่าระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการ Filling 
จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และค านึงถึงความ

ปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และSoft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน วิทยาลัยได้จัดระบบ
ข้อมูลและเอกสารโดยก าหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดย
ระบบข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการก าหนดรหัสงาน รหัสแฟูมงานโดยระบุรายการเอกสารข้อมูลในแต่ละ
แฟูมงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศมีความส าคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
วิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความส าคัญของการ จัดวางระบบข้อมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพร้อมที่
จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่โดยจัดหาระบบ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือ
รองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลาให้มี
ความสามารถรองรับการเติบโตขององคก์ร 

 2. โครงการ Improvement Technology จัดท าขึ้นเพ่ือน าระบบเทคโนโลยี มาช่วยในการบริหาร
จัดการ และการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย  ตลอดถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดยได้จัดกิจกรรม
ดังนี้ 

2.1 จัดชื้อโปรแกรมบริหารงานวิทยาลัยฯ เพ่ือจะได้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
2.2 พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ Server เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเสถียรของระบบฐานข้อมูลและ

ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ 
2.3 ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายประจ าทุกห้อง ส านักงาน (Lan) และบริเวณในวิทยาลัยฯ (Wifi) 

เพ่ือความสะดวกต่อการค้นคว้าและน าข้อมูลไปใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศ 

2.4 ติดตั้งระบบการใส่รหัส Password ประจ าทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือความปลอดภัยของ
ข้อมูล และก าหนดสิทธิ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

2.5 พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดประจ าทุกห้องส านักงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับครู บุคลากร 
นักศึกษา รวมไปถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ ให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิด น าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรักษาข้อมูลให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน สะดวกรวดเร็วเมื่อ
ต้องการใช้ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดเวลาการท างานของบุคลากรให้น้อยลง 

 
 
 
 

 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve ) 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญ
หายของข้อมูล 

 
มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

4.64 

 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

บ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่
ต้องการ และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือปูองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
 
ความตระหนัก  (Awareness) 

ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่างทักษะ
วิชาชีพ (Skill for work) และศิลปะการใช้ชีวิต (Skill for Life) อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของสังคม และประเทศต่อไปวิทยาลัยฯ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศิลปะการใช้ชีวิต ของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (Learn to Live Together) และเรียนรู้ที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองมีความสุข 
(Learn to Be) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น วิทยาลัยฯ ตระหนักดีว่า การ
ดูแลตลอดจนให้ค าปรึกษาผู้เรียนระดับรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีธรรมชาติที่
แตกต่างกัน ทั้งด้านความสนใจ ความคิด และพ้ืนฐานครอบครัว การรู้จักข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
และการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป และในสภาวะการในปัจจุบัน จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะ ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายได้ การบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการส าคัญที่จะช่วยให้การการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เป็นไปด้วยดี โดยจะ ช่วยให้การบริหารงานมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่วิทยาลัยฯในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยง
ด้านสิ่งเสพติด ความ เสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่ วสุม 
ความเสี่ยงด้าน อุบัติเหตุจากการจราจร ความเสี่ยงจากอัคคีภัย ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูา และ
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น 

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดแผนเพ่ือให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝุาย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถน าไป ประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงาน โดยมีขั้นตอนในการบรหิารความเสี่ยงดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 
2. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
3. การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
4. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินการ 
5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดท ายุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา โดยก าหนดนโยบาย

และโครงการที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 255๘ และ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือความเรียบร้อยในการด าเนินการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้  

1. ตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยง



 

    

 

 

ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และก าหนดมาตรการในการปูองกันและ ควบคุมความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2. ตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยง
ด้านการทะเลาะวิวาททัง้ในและนอกสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรการในการ ปูองกันและควบคุมความเสี่ยง
ด้านการทะเลาะวิวาท อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยง
ด้านสิ่งเสพติด มีการก าหนดมาตรการในการปอูงกันและควบคุมความเสี่ยงดา้นสิ่ง เสพติด อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4. ตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยง
ด้านสังคม มีการก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5. ตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยง
ด้านการพนันและการมั่วสุม มีการก าหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุม ความเสี่ยงด้านการพนันและ  
การมั่วสุม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

จากการพยายามบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงด้าน ต่างๆของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถสรปุเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1.1  ความเสี่ ย งด้ านความปลอดภัย ในสถานศึ กษา  ประกอบด้วย 
1.1.1 ความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 
1.1.2 ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการจราจร 
1.1.3 ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูา 

1.2  ความเสี่ ย งด้ านการทะ เลาะวิ วาท 
1.2.1 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา 
1.2.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทภายนอกสถานศึกษา 

1.3  ความเสี่ ย งด้ านสิ่ ง เสพติ ด  แบ่งออกเป็น 
1.3.1  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดชนิดอ่อนๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารระเหย เป็นต้น 
1.3.2  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น กัญชา ยาบ้า ยาไอซ ์ เฮโรอิน ผงขาว 

1.4 ค ว าม เ สี่ ย งท า งด้ า นสั ง คม  จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดในสถานศึกษาจากมากไปหา 
น้อยมีดังนี ้

1.4.1 ความเสี่ยงด้านชู้สาว และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
1.4.2 ความเสี่ยงด้านการเที่ยวกลางคืน และการเที่ยวในสถานที่ไม่เหมาะสมกับวัยเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา 
1.4.3 ความเสี่ยงด้านปัญหาครอบครัวและผู้ปกครองของนักศึกษา 
1.4.4  ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายและการเงินของนักศึกษา 

1.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม แบ่งออกเป็น 
1.5.1 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ภายในสถานศกึษา 
1.5.2 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ภายนอกสถานศึกษา 
1.5.3 ความเสี่ยงด้านการเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต 



 

    

 

 

1.5.4 ความเสี่ยงการล่นเกมและมัว่สุมในร้านเกม 
 
ผลการด าเนินการ (Achieve) 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ
อย่างน้อย  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย
ในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

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 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
3. ประเมินความเสี่ยง 
4. วางแผนจัดการความเสี่ยง 
5. ด าเนินงานตามแผน 
6. รายงานผลการดาเนินงาน 
7. สรปุประเมินผล 



 

    

 

 

จุดเด่น   
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมให้ตัวแทนครู บุคลากร และ

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุถึง ความเสี่ยงโดยการจัดกลุ่มให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับนักศึกษาในแต่ละสาขา แต่ละระดับชั้น และรองรับเกณฑ์การประเมินภายนอกจาก สมศ. 
          2. สถานศึกษามีกระบวนการเตรียมความพร้อมของตัวแทนครู บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาก่อน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดท ารายงานปัจจัยความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการในรายงานประจ าปี 

3. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม น าไปใช้

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
จุดควรพัฒนา    

ก าหนดให้สถานศึกษาทบทวนความเสี่ยงประจ าเดือน  เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง และประเมิน
ประสิทธิภาพการแก้ไข วางแผนพัฒนา และมีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มีการค้นหา
ความเสี่ยงและร่วมกันทบทวนการแก้ไขและวางแผนการปูองกัน โดยก าหนดหัวข้อความเสี่ยงในการส่งเวรแต่
ละวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการค้นหา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขเฉพาะหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
ความตระหนัก (Awareness) 

ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่างทักษะ
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 การดูแล
ตลอดจนให้ค าปรึกษาผู้เรียนระดับรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีธรรมชาติที่
แตกต่างกัน ทั้งด้านความสนใจ ความคิด และพ้ืนฐานครอบครัว การรู้จักข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
และการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้วิทยาลัยสามารถจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยวิทยาลัยฯมีแนวคิดในการก าหนดระบบดูแลผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนแบบสะสมทีละน้อยเริ่ม
จากภายในรูปจิตส านึก ร่วมกับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จึงจะส่งผลให้พฤติกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยฯปฏิเสธการใช้ไม้เรียว เพราะเราไม่เชื่อว่าอ านาจจะสามารถสร้างวินัยที่ยั่งยืนและแท้จริงได้ เราเชื่อมั่น
ว่าวินัยมีรากฐานมาจากปัญญา หากเด็กได้เข้าใจเรื่องเสรีภาพที่แท้จริงแล้ว วินัยจะเกิดตามมาเอง และจะเป็น
วินัยที่ยั่งยืน 

2. พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละสถานการณ์ มีรากฐานมาจากวิธีคิด และทัศนคติของบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี จึงต้องเริ่มพัฒนาที่วิธีคิด ทัศนคติ และคุณค่านิยม  

3. คร ูต้องเคารพและให้เกียรติผู้เรียน ตลอดจน เข้าใจ ธรรมชาติของผู้เรียน แต่ต้องไม่ตามใจปล่อย
ปละละเลยในการจัดการในขณะเดียวกันต้อง ไม่ใช้อ านาจ กล่าวคือ ครูต้อง ถือเอาประโยชน์ในการพัฒนาตน
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อการเรียนรู้ กล่าวคือ ตัวครูเองก็ต้องพัฒนาตนไปด้วย   

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

5.วิทยาลัยจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ผ่านการท ากิจกรรมโดยใช้หลักคิด “โรงเรียนเป็นท่า 
นักศึกษาเป็นเรือ” กล่าวคือ นักเรียนเรียนรู้ผ่านการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์
และให้ค าปรึกษาแนะน า  ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต(Skill for Life) อันได้แก่ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข และการรู้จักตนเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีความสุข ผ่านการท ากิจกรรมด้วย 

6.วิทยาลัย เชื่อมั่นว่า “เม่ือเป็นคนดีแล้ว...จะเก่งเอง” นั่นคือเมื่อมีความคิดที่ดี (การมีทัศนคติเชิง
บวก, มีความตั้งใจ, มีความคิดแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว, มีความซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ เป็นต้น)  และลงมือ
กระท าที่ดี (มีความพยายาม, ขยัน อดทน,รู้จักแก้ไข, ปรับปรุง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เป็นต้น)  ในที่สุด
ผลที่ดี (ความส าเร็จ) ก็จะเกิดข้ึน   

 



 

    

 

 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัยฯได้จัดท ายุทธศาสตร์กิจการนักศึกษาข้ึน โดยก าหนดนโยบายและโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนและดูแลผู้เรียน ในปีการศึกษา 2558  และจัดให้มีคณะท างานในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ที่
ปรึกษา ฝุายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน และมีการติดตาม ตรวจสอบ และยกระดับพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ตาม
รายการนโยบายด้านกิจการนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลนักศึกษาและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
ให้กับครูที่ปรึกษา 

2.1 โครงการ Professional Advisor 
2. พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและ คัดกรองความเสี่ยง ให้ครูที่ปรึกษาสามารถท าความรู้จักข้อมูล

นักศึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาได้อย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 2.1   โครงการคัดกรองความเสี่ยง 
2.2   โครงการ 1115 
 2.3  โครงการ Homeroom 
 2.4  โครงการปูองกันการคบเพ่ือนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม 
 2.5  โครงการปูองกันการเสี่ยงการติดยาเสพติด 
 2.6  กิจกรรมการปูองกันการติดเกมส์ 
 2.7  กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
 2.8  โครงการตรวจสอบการมั่วสุ่ม/การพนันอย่างไม่เหมาะสม 
 2.9  โครงการปูองกันการทะเลาะวิวาท 

3. พัฒนาผู้เรียนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานการอยู่ร่วมกัน 
3.1โครงการFirst Day (ปฐมนิเทศ) 
3.2โครงการ MDA 

4. ติดตามพัฒนาการของนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยประสานงานร่วมกันอาจารย์ที่ปรึกษากับ
ผู้ปกครอง 

4.1 โทรศัพท์ติดตามการขาดเรียน  
4.2 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

5. ส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
5.1 โครงการทุนเรียนดี 

6. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในการบริการนักศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 โรงฝึ กงาน 
ศูนย์วิทยบริการ จะต้องพร้อมต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาหลายปีวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา
คุณภาพในเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการที่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดึงนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อม เช่น การจัดสวนหย่อม การรักษาความสะอาดในห้องเรียนของตนเอง ฯลฯ ปัจจุบันนี้วิทยาลัยฯ 
สามารถสร้างจิตส านึกให้กับครู นักศึกษา ในการดูแลสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการใช้สถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ โดยมีกิจกรรม (EDET) EVERY DAY EVER TIME คือท าความ
สะอาดทุกวัน ทุกเวลา นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ในภาคเรียน
ละ 1 ครั้ ง เ พ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี  การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพัฒนาสังคม
ตามศักยภาพต่อไป 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ดึงครู บุคลากร นักศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีคนสวนคอยดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ อยู่เป็นประจ า 
2. ในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีการท าเวร ในเรื่องของการท าความสะอาดก่อน และหลังเลิกเรียนเป็น

ประจ าทุกวัน 
3. ครูและบุคลากรมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการท า 5 ส. ทุกวัน ทุกเวลา 16.00 น. 
4. มีแม่บ้านประจ าอาคารเรียนละ ๑ คน และมีแม่บ้านอีก ๒ คน คอยดูแลท าความสะอาดภายใน

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

บุคลากร นักศึกษา 
6. ได้จัดกิจกรรม Big Cieaning Day ทุก ๑ ภาคเรียน 
7. มีอัฒจันทร์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมทุกสัปดาห์ในคาบกิจกรรม 
8. มีสถานที่ท ากิจกรรมของแผนกต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ลาน XO ท ากิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ 
8.2 อัฒจันทร์ ท ากิจกรรมของคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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. มีโรงฝึกงานให้นักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรมเรียนวิชาพ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรมเรียนวิชา  

พ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรม เช่น วิชางานตะไบ วิชางานเขียนแบบ และอ่ืนๆ 
11. จัดศูนย์วิทยบริการไว้บริการนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือสืบค้นข้อมูล และหาความรู้ต่างๆ 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 ศูนย์วิทย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 ค่าเฉลี่ย 4.75 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ ๑ 

 
 



 

    

 

 

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 อย่างเช่น 
วัสดุฝึกของแต่ละสาขาวิชา ที่ต้องจัดเตรียมให้มีเพียงพอต่อการเรียน -การสอน และเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้อย่างเต็มที่ หรือการเรียนรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ นักศึกษาควรได้เรียนรู้และได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ต้องมีความทันสมัย ทั้งเครื่องและ
โปรแกรม อีกท้ังมีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  (1 คน : 1 เครื่อง)  
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน      
ซึ่งนักศึกษาจะมีสมรรถนะได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนในการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม จึงมีการด าเนินการดังนี ้

1. จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
2. มีการซ่อมแซม และส ารวจวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ทุกภาคเรียน เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
3. จัดสรรการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ครั้งของการเรียน 
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 4.73 
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) 
“คร”ู ในทัศนะของวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจนั้น คือผู้ที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของใน

แง่ท่ี เป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่วนความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขึ้นด้วยตนเอง  วิทยาลัยปฏิเสธการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยกให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักศึกษา 
ปฏิเสธการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนต้อง เชื่อ-จ า-ท าตาม เพราะกระบวนการดังกล่าวไม่อาจท าให้
ปัญญางอกงามได้ หากแต่ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่แทบทุกภาคส่วนของระบบการศึกษาติด -ยึด รูปแบบ
การเรียนรู้แบบเน้นองค์ความรู้ เป็นหลัก มากกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้น เป็นอุปสรรคส าคัญ ที่ “เรา” 
จะสร้าง “คร”ู ผู้เป็น “กัลยาณมิตร”  ต่อความงอกงามทางปัญญาของผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่ข้ามและเหนือปริมณฑลของการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้เป็นหลัก วิทยาลัยฯต้อง บ่มเพาะ “ครู”  ให้
สามารถ เป็น “ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้”  และ “ไม่เป็นผู้ครอบง าปัญญา”  แม้ว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มา
จากต้นไม้ที่ แคระแกร็น ไม่สมบูรณ์นั้นจะท าได้ยากยิ่ง แต่วิทยาลัยฯตระหนักดีว่า เป็นภารกิจหลักเบื้องแรก
ของงานวิชาการวิทยาลัยฯ ที่จะน าพาให้ กระบวนการการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างดี 
 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยได้ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการรู้และทัศนคติของครูผู้สอนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการเรียน จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาครู ให้มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เข้าใจหลักคิดทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าถึงวิสัยทัศน์ รับทราบพันธกิจ 
ตลอดจนมีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาปัญญาของผู้เรียนได้   ฝุายวิชาการจึงได้จัดอบรม /
สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม ในลักษณะโครงการและวิทยาลัยฯยังได้ส่งครูผู้สอนหรือบุคลากรฝุายสนับสนุนเข้า
ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับส่วนงานที่รับผิดชอบที่หน่วยงานภายนอก ได้ด าเนินการจัดให้
มีการอบรมพัฒนา 

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  
78.5 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 25 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 7 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 77 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 13 

 
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 างบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2) การให้มีอ านาจการตัดสินใจ การบริหาร และความรับผิดชอบในผลงานควบคู่กันไป
อย่างเหมาะสมในการบริหารองค์การในภาครัฐ 3) การแสดงความโปร่งใส 4) การจัดวางระบบให้มีกรอบการ
วางแผนและฐานข้อมูลด้านการงบประมาณ 5) การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจอย่างเป็นระบบ 

ผู้บริหารสามารถติดตามการใช้งบประมาณ สัมพันธ์กับผลงานหรือผลผลิตที่เกิดขึ้น ตามแผนงานที่วาง
ไว้ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีตัววัดผลซึ่งเป็น 1) ตัววัดผลเชิงปฏิบัติการที่ไม่ใช่ตัว
เงิน ได้แก่ คุณภาพ การประกันการบริการ และระยะเวลาปฏิบัติงาน และ 2) ตัววัดผลที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
ต้นทุน โดยมีการค านวณต้นทุนของกิจกรรมที่ส าคัญ มีการก าหนดกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรมที่ชัดเจน      
มีเกณฑ์ก าหนดต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ มีการก าหนดมาตรฐานไว้ 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การค านวณต้นทุน 3) การ
จัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหาร การควบคุมทางการเงินและงบประมาณ 5) การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานกลาง 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) งบประมาณค่าวัสดุและ   

ค่าใช้สอยเป็นประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์การ 
4. งบประมาณปริมาณบริการ (volume budget) โดยข้อมูลปริมาณบริการมีประโยชน์หลายด้าน ทั้ง

ที่บ่งบอกความต้องการทรัพยากรทั้งหมดในการบริการ  และสะท้อนถึงการใช้งานสินทรัพย์ ครุภัณฑ์และอาคาร
ต่างๆ 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 าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

13,550,605.20 

1,365,060.52 10.7 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

100 x 351,265.50 
/ 1,365,060.50          

= 25.73 
มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 
148,874.12 

 
1.10 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

700,921.50 5.17 มี 

5 

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

605,530.00 
 

4.47 
 

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) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจนในพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการ  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2544  ในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางสังคมว่า "โรงเรียนมิใช่ธุรกิจ
บริการ แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม  มีหน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม" และ
ตลอดระยะเวลา 14 ปี  วิทยาลัยได้ระดมศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพบุคลากร  และพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาชุมชนปัจจุบันนี้วิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  ที่สามารถพัฒนาเป็น
เครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้า การสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นกัลยาณมิตรในการ
ยกระดับพัฒนากันและกันได้อย่างหลากหลาย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสังคม ระดับประเทศ และรวมถือ
เครือข่ายประเทศ 

ในการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานั้นวิทยาลัยได้พิจารณาความต้องการของ
สังคมตลอดจนระดมความร่วมมือของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร โดยการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตลอดจนน าตัวแทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมาร่วมค้นคว้าร่วมกัน  นอกจากนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนของชุมชนในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
หน่วยงานท้องถิ่น และภาค  การผลิต  ในปัจจุบันโรงเรียนยังได้สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานใน สหราชอาณาจักรอีกด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น 
โดยน าศักยภาพภายในที่มีไปร่วมพัฒนาสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์ ให้กับเครือข่าย โดยการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ตลอดจนแสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู่ 

 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยเปิดโอกาสและดึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปีการศึกษา 2558 นี้ วิทยาลัยยังได้ท า
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งครูและนักศึกษา รวมถึงความ
ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ
คุณภาพ  
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ 
100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

32 แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
5 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 
 

 
จุดเด่น   

วิทยาลัยฯได้เห็นความส าคัญในการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาร่วมกับชุมชน โดยการ
สนับสนุน และผลักดันให้เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
โดยวิทยาลัยฯได้สนับสนุน และระดมในส่วนของทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ 

 
จุดควรพัฒนา   

วิทยาลัยฯควรสนับสนุนทรัพยากร และผลักดันให้เครือข่ายต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาในทุกสาขางานมากขึ้น เพ่ือพัฒนานักศึกษาและสอดคล้องกับสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

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 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่ งชี้ที่  3 .1 ถึ งตั ว
บ่งชี้ที่ 3.12 หารด้วย 
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 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ความตระหนัก  (Awareness) 

วิทยาลัยฯซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ด าเนินการเปิดสอนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดสมรรถนะในการท างาน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนในเรื่องของการที่จะท าให้นักศึกษาได้เกิดสมรรถนะทั้งสองด้านอย่างสมดุลนั้นโรงเรียนต้องมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถที่อยู่ในสาขาวิชาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 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 ตลอดจนส่ งเสริมให้เกิด
การประกอบอาชีพในชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน  

 
ความพยายาม  (Attempt) 

จากค ากล่าวรายงานตอนเปิดวิทยาลัยฯ “โรงเรียนมิใช่ธุรกิจบริการ  แต่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางสังคม  
มีหน้าที่ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม”  ที่สะท้อนให้เห็นจุดยืนของวิทยาลัยฯอย่างชัดเจน 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วิทยาลัยฯจึงมีความพยายามที่จะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดย
วิทยาลัยฯได้แยกชุมชนออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ  ผู้ปกครอง , ชุมชนใกล้เคียง , หน่วยงานราชการ , สถาน
ประกอบการ  เครือข่ายต่างประเทศ และเครือข่ายศิษย์เก่า โดยขั้นตอนของการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาผลการด าเนินการ มีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
1. วิทยาลัยฯได้มีการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนในแต่ละประเภทเพ่ือร่วมกันเป็นคณะกรรมการในการก าหนด    
    วิสัยทัศน์และเปูาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
    1.1 ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการ อาทิ เช่น 
         1.1.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถร่วมกันอภิปราย  เรื่องวิสัยทัศน์ได้ 
         1.1.2 เป็นผู้ที่ได้รับการยอบรับจากคนในชุมชนว่ามีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา 
         1.1.3 มีต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน 
    1.2 ตรวจสอบการเป็นที่ยอบรับของคนในกลุ่มหรือชุมชนจากรายชื่อที่ส ารวจได้ 
    1.3 ติดต่อประสานงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดวิสัยทัศน์ของ 
          วิทยาลัย 
2. วิทยาลัยฯได้ระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 
    ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. วิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องของชุมชนในแต่ละกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  



 

    

 

 

    โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
    3.1  ก าหนดประเด็น / หัวข้อที่ต้องการส ารวจในชุมชน 
    3.2  จัดท าแบบประเมินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
    3.3  ประสานงานในชุมชนแต่ละส่วนเพื่อขอเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องกิจกรรมที่ชุมชนมีความต้องการ 
    3.4  สรุปความต้องการของแต่ละชุมชน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
4. ติดต่อประสานงานกับชุมชนเพ่ือหารือเรื่องความเหมาะสมของการจัดโครงการโดยพยายามให้สอดคล้อง 
   ศักยภาพของแต่ละชุมชนในการด าเนินโครงการกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นร่วมกับชุมชน โดยในการจัดกิจกรรมจะ 
   ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรม   
5. ระดมบุคลากร ที่มีความพร้อมในแต่สาขางานที่มีความถนัดเพ่ือด าเนินการ เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม  
   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ 
6. จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาที่มีการด าเนินโครงการ  เพื่อร่วมกิจกรรมที่จะ 
    สร้าง ประโยชน์ให้ชุมชน 
7. ติดตามผลการด าเนินงานที่มีร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ อันจะเป็น
การ 
   พัฒนา ยกศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
8. ในการด าเนินกิจกรรม วิทยาลัยและชุมชนมีข้ันตอนการตรวจสอบความส าเร็จของกิจกรรมให้ครอบคลุมกับ 
   ผู้รับประโยชน์ทุกระดับ โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ (KPI) ที่ชัดเจน โดยระดับของการตรวจสอบความส าเร็จ  
   แบ่งเป็น ดังนี้ 
 8.1 ความส าเร็จระดับวิทยาลัย 

8.2 ความส าเร็จระดับชุมชน 
8.3 ความส าเร็จของนักศึกษา 
8.4 ความส าเร็จของผู้รับบริการ 

9. ด าเนินกิจกรรม วิทยาลัยและชุมชนจะร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและ 
   ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป 

จากความพยายามของวิทยาลัยที่จะด าเนินโครงการเพ่ือยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน  
จึงได้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาในเรื่องของ “การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีตลอดจนการบริการวิชาการสู่ชุมชน” เพ่ือสะท้อนจุดยืนของโรงเรียนในข้างต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve) 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 14 กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 70 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 85 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.61 



 

    

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 
 
จุดเด่น   

1.  มีการวางแผนให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาชีพ โดยการจัดกลุ่มให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละสาขา แต่ละระดับชั้น  

2.  มีกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการด าเนินโครงการ /กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          3.  ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนของแต่ละสาขาจะเป็นการน าความรู้ ทักษะของ
นักศึกษาบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด 
 
จุดควรพัฒนา   
 ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควรมีการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรร่วมกัน เช่น ด้านอาคารสถานที่
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและชุมชน  เป็นลักษณะการเชิญชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและท ากิจกรรมในวิทยาลัย
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
  ผู้เรียน  
ความตระหนัก (Awareness) 

ผ   นท   ป็นโ     น   น            ถ      น นผ   นท   ป็นโ     น      พ        ป  ด  ฐ    
ผ      นท  น  ไป   ป  โ  น  น      ปั   ต    ตถ ป      ท    บ ไ   นโ     น/โ       โด ได   บ     บ   
      ป  โ  น     น     นท                ได   บ       น   ป    ด  ด บต   ๆ น    น  น  ป       

  ท      ท โนโ   พ   พ   บ     ธ      ป็น                 น     น น   ท    น          น    
          ธ   ด บบ  ท     ต   ป    บ  บ    ป็นผ  น  ท        ดท  น          ปฏ   ป         ท     
         ปบท    น     ๆ     ต  ด       น        น  ต         ป็น  ป บบ น   ท    ด ถ         น       
    ด บ      ด   น    ถ            ท  ปั             ต   น ป          ท     ท           
“บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาเพื่อชีวิต” 
 
ความพยายาม (Attempt) 

 น    นพ นธ   ด  น             ท      ท โนโ   พ   พ   บ     ธ         “           ณ  พท  
        ท    ด       บ    ต             น         ซ   ต       น  ด ป็น ท   ป็น  ด   ได ”       
 น    นพ นธ   ด  น         “       โ      น ป็น   น น          น     ปิดโ           น     น    ท ้ 
ท  ด  น         ท โนโ               ” โ      น   ได     นด   น  น        พ ฒน   ้น นปี         
2558 ต  โ           บ       น   น    นฝ    ผน         พ      พ     บผ ด  บ  นด  น     น     
       พ      พ ฒน น  ต        ป  ด  ฐ      ด       บ   ด   น น  นต       ท  น  พ นธ    ท  โ      นต ้ ไ   
         ณ  พ       ต ฐ น พ         ดป  โ  น  น   พ ฒน        น     น     ป    บ    พต  
  ณ        น         น  ต        ป  ด  ฐ น ้น ๆ ต  ด นน  ผ   น    ผ  พ  ต        น  ป บบต    ๆ 
            ซ    ณ        ได ท     ป         ผน  น พ       น ท   น   ด   น น  น ด  น ้ 

1.   ดท   ผน  น / โ              พ ฒน ป     ปี         2558 
2. จัดการอบรมการท าโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การท าโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
4. น าเสนอผลงานในวันวิชาการ 
5. ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกขน กลุ่มภาคเหนือ  
6. ประเมินผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาที่ได้รวบรวมมาในแต่ละภาคเรียน 
 
 
 

  



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve ) 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1.  ถ น               น บ น น    ผ      น  ดท     ด   น น     ดป    ด   ด  ด 
โ           ป  ด  ฐ    น                 น      

   

2.  ถ น     ด   น น      ผ      น  ด บ  ้น ป   3      ด บ  ้น ป    2   ดท  โ       
    ป  ด  ฐ    น                 น      โด      น นผ   นท ้   ด ต    ณฑ  ฉ     
  ด บ  ้น ป   3    น น 3  น : 1   ้น      ด บ  ้น ป   2    น น 2  น : 1   ้น 

   

3.  ถ น     ได   ดป    ด   ได น  โ           ป  ด  ฐ    น                 น     
ไ  น              50       น นผ   นท ้   ด ไป   ป  โ  น  น ถ น      ร้อยละ 100 

4.  ถ น     ได น  โ           ป  ด  ฐ    น                 น      ไ  น              

25       น นผ   นท ้   ด  ผ  พ  ต    ธ  ณ น ร้อยละ 100 

5.   ถ น     ด   น น      โ           ป  ด  ฐ    น                 น      ไ  น   
           5       น นผ   นท ้   ด น  ไป   ป  โ  น     ได   บ       น  ด บ
    น       ด          ต  

ร้อยละ 5 

 
ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ด     

 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ด     ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ด  ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พ     ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต   ป  บป    ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต   ป  บป       ด  น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ตัวบ่งช้ี  5.2     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย
  ของครู  
ความตระหนัก (Awareness) 

ผ   นท            ผ   น                ถ  ผ   น      ท  โ          ป  ด  ฐ  น  ต    
ต   ๆ บท    ท              ผ   น               ป     ต              ปฏ บ ต           ต  ด น
             ผ   นน ้นๆ   ดป  โ  น  น        ได   บ    ผ  พ  ท ้  นด  น   พ ฒน      ด       น   
  น    ป    บ    พ     ได   บ    น บ น น บป    ณ             

  ท      ท โนโ   พ   พ   บ     ธ      ป็น                 น     น น   ท    น          น    
          ธ   ด บบ  ท     ต   ป    บ  บ    ป็นผ  น  ท        ดท  น          ปฏ   ป         ท     
         ปบท    น     ๆ     ต  ด       น        น  ต         ป็น  ป บบ น   ท    ด ถ         น        
       ด บ      ด   น    ถ            ท  ปั             ต   น ป          ท     ท          
“บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาเพื่อชีวิต” 

 
ความพยายาม (Attempt) 

 น    นพ นธ   ด  น             ท      ท โนโ   พ   พ   บ     ธ         “           ณ  พท  
        ท    ด       บ    ต             น         ซ   ต       น  ด ป็น ท   ป็น  ด   ได ”       
 น    นพ นธ   ด  น         “มุ่งให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการศึกษา” โ      น   ได     นด   น  น        พ ฒน   ้น นปี         
2558 ต  โ           บ       น   น    นฝ    ผน         พ      พ     บผ ด  บ  นด  น     น     
       พ      พ ฒน น  ต        ป  ด  ฐ      ด       บ   ด   น น  นต       ท  น  พ นธ    ท  โ      นต ้ ไ   
         ณ  พ       ต ฐ น พ         ดป  โ  น  น   พ ฒน        น     น     ป    บ    พต  
  ณ        น         น  ต        ป  ด  ฐ น ้น ๆ ต  ด นน  ผ   น    ผ  พ  ต        น  ป บบต    ๆ 
            ซ    ณ        ได ท     ป         ผน  น พ       น ท   น   ด   น น  น ด  น ้ 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2558 
2. จัดการอบรมการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้กับครูและนักศึกษา 
3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การท างานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิชาการต่าง ๆ 
   ของโรงเรียน 
4. รวบรวมผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูและนักศึกษาที่ได้ท าในแต่ละภาคเรียน 
5. ประเมินผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูที่ได้รวบรวมมาในแต่ละภาคเรียน 
6. จัดประกวดผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูในรูปแบบต่าง  ๆ ตามความ

เหมาะสม 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve ) 
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 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 5 

 
 ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ด     
 
เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ด     ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ด  ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พ     ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต   ป  บป    ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต   ป  บป       ด  น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. โ      พ ฒน   น        น  ต    ป     ปี 2558 
2.   น           ต      บ       บ น    ต  ต  ไปน ้   

-  มีงานวิจัยมีเปูาประสงค์  
-  มีการระบุปัญหา  
-  มีวิธีด าเนินการ 
-  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
-  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จาก 

3.  มีเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่8 
จ านวน 25 ผลงาน 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5  
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ด     

5.2 5 ด     

รวม 5.00 ด     
คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่ าคะแนน

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 ประเมินผลอยู่ ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ ในระดับ  ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น   

  1. ผู้บริหารมีนโยบาย และให้ความส าคัญในการท าวิจัย 
  2. มีการวางแผนงานทีดีและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

 3. มีเวทีการประกวดโครงงานนักศึกษาระดับประเทศซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันในการเผยแพร่
นวัตกรรมออกสู่ชุมชน 

4. ความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัย 
 

จุดควรพัฒนา   
  1. ผลงานนวัตกรรมและวิจัยครูมีมากแต่เวทีในการจัดแสดงผลงานของครูมีน้อย 
  2. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานนวัตกรรมและวิจัยมีน้อย  

 3. งบประมาณภายในมีน้อยและไม่มีเงินสนับสนุนจากภายนอกท าให้การท านวัตกรรมใหม่ๆ 
มีข้อจ ากัด 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ตัวบ่งชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง
  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯมีความตระหนักดีว่าท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านวัฒนธรรมและการด ารงชีวิตที่มีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ สังคมที่มีความแตกต่างทางด้านความคิด 
ความรู้สึก ความเป็นอยู่ ท าให้ในปัจจุบันส่งผลให้การคิดถึงผู้อื่นในสังคมการเคารพในระบอบประชาธิปไตยมี
น้อยลงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้ตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านหนึ่งที่ท าให้เยาวชนเห็นว่า คน
เก่งคือคนที่สังคมต้องการ และเชื่อว่าคนเก่งเท่านั้นจึงจะประสบความส าเร็จในชีวิต แต่ในความเป็นจริงที่
ค้นพบจากสภาพสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอาชญกรรม ปัญหาสังคม ปัญหาการว่างงาน และ
ปัญหาเยาวชน เป็นต้น ล้วนเกิดจากการขาดทักษะชีวิต  ขาดการส่งเสริมเยาวชนด้านศิลปะเพ่ือให้เยาวชนมี
ความคิดที่อ่อนโยน สร้างสรรค์ ขาดทักษะการคิดพ้ืนฐานการเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อ่ืน ขาดการส่งเสริมด้าน
ศาสนา  วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะการใช้ชีวิตซึ่งต้องอาศัยวิธีการบ่มเพาะให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาทีละเล็ก
ทีละน้อยเป็นเมล็ดพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในจิตใจ ซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับกันได้ ซึ่งวิทยาลัยฯเชื่อว่าเมื่อ
นักศึกษามีความดีเกิดขึ้นในจิตในแล้วนั้นนักศึกษาก็จะได้พัฒนาทักษะของตนเองในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
ความพยายาม (Attempt) 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไว้
ดังนี้ 
 1.  โครงการที่ส่งเสริมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
  1.1  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
  1.2  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 3.  โครงการที่ส่งเสริมด้านท านุ บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  3.1  กิจกรรมวันไหว้ครู 
  3.2  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
  3.3  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  3.4  โครงการหมู่บ้านศีล 5 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 
ผลการด าเนินการ (Achicve) 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 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
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.91 

 
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) 

ในปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบกับทุกคนในชาติ ทุกประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน     
เช่น การเกิดน้ าท่วมอย่างหนัก การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งอย่างหนักในบางพ้ืนที่ การเกิด
โรคระบาดต่าง ๆ การกลายพันธ์ของเชื้อโรค การที่สิ่งมีชีวิตย้ายที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตบางประเภทเริ่มสูญพันธ์         
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากผลที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งเมื่อก่อน เราอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกล
ตัวเป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับผลกระทบ หรือถึงได้รับก็ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลับเกิด
ขึ้นกับเราโดยตรง ท าให้หลายชีวิตต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบากมากขึ้นกว่าก่อน หลายชีวิตต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ 

วิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีการวางแผนโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของอาจารย์ บุคคลากร สภาพแวดล้อมของคนในชุมชน 
สังคม เพ่ือให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากเรื่อง
ที่ใกล้ตัวก่อนเป็นอันดับแรก เช่นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟูา การรณรงค์การใช้กระดาษ Reuse เป็นต้น      
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้ และกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนของทุกคนต่อไป 
ความพยายาม (Attempt) 

จากแนวคิดดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 1.  โครงการการใช้กระดาษ Reuse ของอาจารย์และบุคคลากร 
 2.  โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา 
 3.  โครงการ College is my Home 
 4.  โครงการ Big Cleaning day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve ) 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 4  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและ
บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 

4.97 

 
ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
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) 

วิทยาลัยฯมีความตระหนักดีว่า เยาวชนถือเป็นก าลังของชาติในอนาคต แต่จากสภาพปัจจุบัน 
เยาวชนได้ถูกสิ่งเร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เยาวชนเริ่มปลีกตัวออกจาก
สังคม         ติดเกมส์ ออนไลน์ บางคนหาทางออกไม่ได้ต้องพ่ึงพายาเสพติดหรือก่อปัญหาอาชญกรรม ซึ่ง
เป็นปัญหาสังคม   ที่เริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งทักษะการท างาน (Skill for work) และ ทักษะการใช้ชีวิต (Skill for life) ผ่านการปฎิบัติใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา
นั้นเป็นกิจกรรม            ที่สอดคล้องกับวัยของนักศึกษา ที่มีความชื่นชอบในเสียงเพลง ชื่นชอบในการออก
ก าลังกาย การแข่งขัน อีกทั้งยังถือว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการการท างานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมี
ความสุขตามแนวคิดของวิทยาลัยที่กล่าวไปข้างต้นอีกด้วย 
 
ความพยายาม (Attempt) 

จากปญัหาและความตระหนักของวิทยาลัยข้างต้น วิทยาลัยฯจึงได้วางแผนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
ดนตรีและกีฬาให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
 1.  โครงการ Sport Day 
 2.  โครงการ Happy and music day 
 3.  โครงการการแข่งขันกีฬาใน โครงการ การแข่งทักษะวิชาชีพภาคเหนือ 
 4.  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 
 5.  โครงการ Family day  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ  (Achicve )  
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.75 

 
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) 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ผ่านการพิสูจน์มานานและสร้างผลงานอย่างมากมายโดยมีผู้น้อมน า
แนวทางพระราชด าริมาทดลองปฏิบัติจนประสบความส าเร็จและเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าไม่ใช่เป็นการสร้าง
ความพออยู่ พอกินเท่านั้นและยังสามารถสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วยซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้
ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น คือ การพออยู่ พอกิน 
พอใช้ พ่ึงพาตนเองได้ จากนั้นก็สามารถก้าวต่อไปในระดับที่ก้าวหน้าได้ โดยน าผลผลิตมาแปรรูปให้เกิดการ
ต่อยอด สร้างรายได้เพ่ิมเติม เป็นต้น 
 ดังนั้น จากภาวะปัจจุบันคนไทยก าลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับระบบทุนนิยมที่ให้ความส าคัญแก่คุณค่า
ของตัวเงินเป็นหลัก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นสร้างกระบวนการคิด
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการท างาน (Skill for work) และทักษะการใช้ชีวิต (Skill for 
life) วิทยาลัยฯจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและในการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากอาจารย์และบุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจก่อนเป็นอัน
แรก ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้มีการวางแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในส่วน
ของอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ซึ่งทุกส่วนงานจะร่วมกันด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้เพ่ือให้
เกิดผลที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ความพยายาม (Achicve ) 

จากแนวคิดดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย ฯ ดังนี้ 
 1.  โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา 
 2.  การจัดการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา Skill for life 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

ผลการด าเนินการ (Achicve ) 
 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2  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 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.89 

 
ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  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  
 

 



 

    

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6  
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 4 ดี 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รวม 19  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น  (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

1. ผู้บริหารทุกระดับมีการวางแผนการปฏิบัติให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ครอบคลุม
ครบทั้งเกณฑ์ประเมินภายในและเกณฑ์การประเมินภายนอก 

2. ผู้บริหารของทุกส่วนงานมีการน าแผนงานของตนเองไปกระจายสู่อาจารย์ผู้รับผิชอบในแต่ละ
ส่วนงาน ท าให้โครงการกิจกรรม ประสบความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

3. ผู้รับผิดชอบมีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการดึงการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ บุคคลากร ในการด าเนินโครงการ ท า
ให้โครงการทุกโครงการประสบความส าเร็จ มีผลประเมินเป็นที่น่าพอใจ 

จุดควรพัฒนา   
1. เพ่ิมโครงการกิจกรรมที่เน้นเรื่องด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ครบตามเกณฑ์ประเมินเพ่ือยกระดับผลประเมินให้อยู่ในระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้ เพ่ือเป็นเปูาหมายใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ฝุายประกันคุณภาพมุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น“วัฒนธรรม
คุณภาพ” เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างแท้จริงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตการท างาน และพัฒนาคุณภาพศิษย์อย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมากภายใน       
ปี 2560 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเห็นว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ปูองกันการจัดการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่
จะได้รับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผล
ให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2543 : 11) 

3.1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า โดยเปูาหมาย
ส าคัญอยู่ทีก่ารพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 



 

    

 

 

3.1.2 การที่จะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายตามข้อ 1.1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็น
กระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการที่มีเปูาหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 

3.1.3 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วางแผน ติดตาม
ประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรีย น
ได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

3.2 กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3 ขั้นตอนคือ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2543 :7) 

 3.2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 3.2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 

3.3 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบ
วงจร (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 าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ



 

    

 

 

การศึกษา ทั้งยังเป็นการปูองกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มี
พลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553  

ความพยายาม (Attempt) 

สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน 
ทั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารครู บุคลากรผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการ และสถานศึกษายังคง
ด าเนินการการท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในโครงการ “1 ช่วย 9” อย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินโครงการ “1 ช่วย 9” ให้กับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา          (องค์กรมหาชน) 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 

 
  ด      ถ น     ท            

 ป็น         พ ฒน  

     ณ ผ  บ      ถ น     ท    ด       ป     

  ้    /   บถ              

   น  นป    น  ณ  พ    ไป         ถ น     ท  

  ด              ป็น ถ น              พ ฒน  

 ถ น     ท    ด              ป็น         พ ฒน 

      ท  น     ด   น /     ป    น    น    

 ถ น     ท    ด          ป็น ถ น              

พ ฒน       น              MOU  

  ท      ท โนโ   พ   พ   บ     ธ      น น  

ต ดต      ต        พ     พ     บ   ป     น

   น    บท   3 

ต ดต  ผ    ป     น   น   



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีและน าผลการประเมิน         
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. มีก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝุาย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครูบุคลากรผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารท าการคัดเลือกร่วมกัน 

 4. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในโดยฝุายประกันคุณภาพ 

5. จัดท าแผนก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร ฝุายประกันคุณภาพ และหัวหน้า
ยุทธศาสตร์  

6. จัดท ารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจ าปีโดยฝุายประกันคุณภาพ หัวหน้า
ยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

 7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
โดยน าปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการท าโครงการ /กิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขในการท า
โครงการ/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 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

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 และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 การ
อาชีวศึกษา ข้อ 22 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคุณภาพใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดแผนงาน/โครงการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้ครูบุคลากรผู้เรียนชุมชนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความพยายาม (Attempt) 

สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจ าปี  พ.ศ. 2558 และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องโดย
สถานศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบ
วงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

3.1 การร่วมกันวางแผน (Planning) 

หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญ
ของ เปูาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้  

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 การ
ประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการ
ประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิด
เครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

3.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมา
วิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป
อีก          และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 

 

 



 

    

 

 

วงจร PDCA Cycle หรือ Deming Cycle 

แนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาประสงค์ วิทยาลัยฯจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการ และคณะท างานด้านประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นผู้ก าหนดนโยบายวางแผนและ
ด าเนินการประกันคุณภาพ 

2. ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณที่มีอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า 

3. จัดท าฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้
ง่าย 

4. มีระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และกลไกในการกระตุ้นผลักดัน
ให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน รวมไปถึงการท าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

6. สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และให้มีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพโดยให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ 

7. มีการตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่ เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

8. มีการศึกษาข้อมูลระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ แนะน า และตรวจสอบการ
ท างานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

10. มีการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยฯ 

11. จัดท ารายงาน และน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเผยแพร่แก่ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 



 

    

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯมีดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง ครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย     
แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดย เน้นการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิธีด าเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจดังนี้ 

 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 โดยคณะกรรมการการตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพ 

3.7.1 ศึกษาเอกสารSAR และหลักฐานที่อ้างอิงตามองค์ประกอบต่าง ๆ 

3.7.2  รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน 

3.7.3  ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

3.7.4 ตัดสินตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ตามดัชนีของแต่ละองค์ประกอบ 

3.7.5 ตัดสินใจเกี่ยวกับผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 



 

    

 

 

3.7.6  ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
แจ้งผลการตัดสิน และปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้เด่นยิ่งขึ้น 

 4. จัดท าสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินการ (Achieve) 

ตารางท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1 4.76     

 1.2 5     

 1.3 4.58     

 1.4 4.58     

 1.5  3.63    

 1.6      

 1.7  4.47    

 1.8 5     

 1.9 5     

2 2.1 5     

 2.2 5     

 2.3 5     

 2.4 5     



 

    

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 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.....31...ตัวบ่งชี้   

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ 4 คะแนน  ดีจ านวน.......2…… ตัวบ่งชี้   

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

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ด ี 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 31 2    



 

    

 

 

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  จะ
ได้ระดับ 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 าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นแนวทางระดับสากลมากยิ่งขึ้น 

 2. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ       
และมีพลังในการท างานสูง 

จุดควรพัฒนา 

  ควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษาอย่างเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

 



 

    

 

 

ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  4.76 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 4.58 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 4.58 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3.63 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  4.47 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 32.55  

คะแนนเฉลี่ย 4.1 ดี 

มาตรฐานที่ 2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

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 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 5 ดีมาก 



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

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 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  



 

    

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 10  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

รวม 4.87 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 าเร็จในการจัดการศึกษามาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของวิทยาลัย ท าให้มีหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการที่เป็นโอกาส น าไปสู่/ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 

 2. คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีคุณภาพส่วนมากอยู่ในวัยท างาน มีความรู้ ความสามารถ 
และมีพลังในการท างานสูง 

 3. วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการลงทุนและการพัฒนา 

   จุดควรพัฒนา  

       ไม่มี 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้  

 1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐานร่องรอยการท างานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพิ่มข้ึน 

 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

  

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การพีเอช-เจแปนประเทศไทย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท างานอย่างดียิ่งในโครงการ
ให้ความรู้เพื่อปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน ส าหรับการด าเนินงานในปีที่ 2 ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม  พ.ศ. 2557 ถึง กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

บริษัท  ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์  (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ ากัด 
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความร่วมมือส่งบุคลากรที่

พร้อมด้วยความสามารถเข้าร่วม “โครงการการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ปี 2558” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบเกียรติ
บัตร 

เพ่ือแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการแนวทางการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าในอนาคตในงานเปิดบ้านการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 

 
 



 

    

 

 

 

โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “งานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” 

 
 
 
 



 

    

 

 

 

โรงเรียนปุาจี้วังแดงวิทยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักเรียน  

ในงาน  “วันวิชาการและแนะแนวการศึกษา” 
 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

ผลงานผู้บริหาร 

 

 

 

 
 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานครู 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

  
อาจารย์อนุศักดิ์     ชาญเชียว  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558                

ในฐานนะเป็นผู้ปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 

 



 

    

 

 

 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  มอบเกียรติคุณแด่ อาจารย์วีระชัย   ใจค าปัน เพ่ือแสดงว่าเป็น
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งม่ันเสียสละสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชน

จังหวัดเชียงใหม่  เป็นครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับอาชีวศึกษา 

 

 
 



 

    

 

 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มอบเกียรติบัตร ให้กับ คณะผู้บริหาร และคณะ
อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 8 ปีการศึกษา 2558 (The 
8th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education 
Research) โดยสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 
 

 

 

 



 

    

 

 

 

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มอบเกียรติบัตร ให้กับอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ      
ในการเข้าร่วม “โครงการการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจ าปี 2558 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 
 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

ทีมนักแข่ง PYT Yamaha Exciter เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทั้งหมด 4 สนาม       
มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ซึ่งทีม PYT YAMAHA EXCITER ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 ของสนามที่ 2  ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และรางวัลผลคะแนนรวมทั้งหมด 4 สนาม ทีม 
PYT YAMAHA EXCITER ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจ าปี 2015 พร้อมกับ
ทุนการศึกษา 10,000บาท ณ สนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ – ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ 



 

    

 

 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องชูเกียรติ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม เนื่องในวันมาฆบูชา 

 

 



 

    

 

 

 

สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  คร้ังที่ ๒9 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ 

ปีการศึกษา ๒๕๕8 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 

ณ  จังหวัดล าพูน 

 

ผลการแข่งขันอันดับที่ 3 ของภาคเหนือ 

เหรียญรางวัลรวม  150 เหรียญ 

เหรียญทอง       68   เหรียญ 

เหรียญเงิน        45   เหรียญ 

เหรียญทองแดง   37   เหรียญ 

 
 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสถานประกอบการ 

เรียนร่วม 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

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. บริษทั 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 ดิสทรีบิวชน่ชิสเทม จ ากัด (สาขามีโชค) 

รายช่ือสถานประกอบการเรียนร่วม สาขาการตลาด (MK) 

1. บริษัทเอก-ชัย ดิสทรีบิวชน่ชิสเทม 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี



 

    

 

 

พายัพและบรหิารธุรกิจ ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่วมหลวง โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 

 

 



 

    

 

 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ การจัดหลักสูตรการ
เรียน ด้านรถไฟฟูาระบบราง ระหว่าง บริษัทรถไฟฟูา ร.ฟ.ท. จ ากัด กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ณ บริษัท รถไฟฟูา 

ร.ฟ.ท. จ ากัด (S.R.T. Electrified Train Company Limited) กรุงเทพมหานคร 

 



 

    

 

 

 

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ   
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ

รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 



 

    

 

 

 

 

Mr.Navaraj  Kanagaraj (Chairman) และ  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เดินทาง
ศึกษาดูงาน ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา พร้อมกับคณะผู้บริหารกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ล าพูน 



 

    

 

 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัด
ระยอง (IRPCT) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ และน าไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานยิ่งๆขึ้น 



 

    

 

 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานระบบทวิภาคี 

 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 



 

    

 

 

 

 

ผู้บริหารวิทยาลัย พร้อมกับคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เพ่ือการปฎิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  



 

    

 

 

 

 

อบรมโครงการ "ครูมือใหม่กับจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเด็กวัยรุ่น" จัดโดย กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่-ล าพูน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  



 

    

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา เรื่องยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล    

ตามความต้องการก าลังคนในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนการคิดแบบเชิงระบบ GPAS 5 STEPs 



 

    

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกจาก สช. ให้เข้าร่วมเป็นแกนน าในการริเริ่มเป็น
อาชีวศึกษาคุณธรรม โดยอาจารย์เตือนใจ อารีโรจนนุกูล และสิบเอก กันต์ทรากรณ์ ถาอิน เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมในโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา บางเขน กรุงเทพมหานคร 



 

    

 

 

 

 

 

 


