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แผนพัฒนาสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบรหิารธุรกจิ  

ปีการศกึษา 2562 

Chaiyaphum Business Administration Technology  College  
Development Plan Year 2020  

1. ภาพรวมของวิทยาลัย (School Profile) 

      1.1 ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธรกิจ ต้ังอยู่อาคารเลขท่ี 107/118 ก.  ถนนชัยประสิทธิ์ ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 10 ไร่ 1 งาน  4  ตารางวา  เริ่มก่อต้ังครั้ง
แรก เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยคณะผู้ก่อต้ังและผู้บริหาร คือ อาจารย์ ดร.กุณฑล  ไชยเศรษฐ อาจารย์วลัย
พันธ์  กองจันทร์ คุณรัศมี  ทองศรีพงษ์ และ พ.ต.ต.จ านงค์   ตันไพบูลย์  เดิมมีอาคารเรียน  3  หลัง  มี
นักเรียน-นักศึกษา  315  คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และช่างอุตสาหกรรม โดยมีช่ือ
เมื่อครั้งก่อต้ังว่า “วิทยาลัยชัยภูมิพณิชยการ–ช่างกลวิจิตรศิลป์”   ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปล่ียนช่ือ 
เป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค”  ซึ่งเปิดท าการสอนเฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ  
จนกระท่ัง  ปี พ.ศ. 2545 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ”  และ ยกระดับเป็น “วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ” ในปี พ.ศ. 2552 ตามล าดับโดยยังคงใช้ ช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า 
Chaiyaphum Business Administration Technology College หรือ C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดท าการ
สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ  และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ภายใต้การ
ถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์ กองจันทร์  โดยมี ดร. อรอุมา   ไชยเศรษฐ เป็นผู้อ านวยการ  

   วิทยาลัยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และแนวโน้มของชุมชนในความต้องการด้านการศึกษา 
ประกอบกับสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมในหลาย ๆ ด้าน  จึงได้มีการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมและปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงต้ังแต่ทศวรรษ 2545-2555 ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2546   ไ ด้รับอนุญาตให้ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง  
  (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ปีการศึกษา 2547   ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (ปวช.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล  
   สาขา งานยานยนต์ 

 ปีการศึกษา 2547  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล  
   สาขา งานเทคนิคยานยนต์ 
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 ปีการศึกษา 2552  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชา   
   อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

หลังจากนั้นวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหาร จัดการเรียน การสอน ตามหลักสูตรและมีสัมทฤธิผล
ตามปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายโดยล าดับ โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ท่ีมีความเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
1.๒  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖1 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
๑. นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒. นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
๓. นายวราวุธ  นธิิธนมิตร 
๔. นายชัยธวัช สุนทะศักดิ ์
๕. นางสาวรมณีย์ รักลาภยศ 

 
 
 

 

งานส่งเสริมพฤติกรรม 
๑. นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๒. นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓. นายต่อวัย  จุลอักษร 
๔. นายชาญชัย รองพล 
๕. นายศักดิ์สิทธิ ์ ปรเมศวร์โยธิน 
๖. นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข 
๗. นายพีรพัฒน์ สามารถจิต 
8. นายวายุ  ลาเกิด 
9. นายณัฐณรงค์ธร  พุทธชาล ี
 
 

 

ฝ่ายวิชาการ/ทะเบียนวัดผล 
๑. นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ 
๒. นางยุพิน พรมเมืองเก่า 
๓. นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง 
๔. นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว 
๕. นางสาวประพาพร  มั่นคง 

 

 
 
 
 

 

งานการเงิน/บัญช/ีอาคาร
สถานที ่
๑. นายธวัชชัย วรสุนทร 
๒. นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา 
๓. นางสาวถิระดา คล้ายคลึง 

 
 
 
 
 

 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ ์
๒. นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
 

 

 
 
 

 

งานธุรการ/บุคคล 
๑. นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ 
๒. จินตหรา  ลาภมาก 
๓. นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ 

 

 
 
 
 

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 
๑. นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี 
๒. นางสาวนันทวรรณ วากวาท ี

 
 
 
 
 

 

งานกิจกรรม 
๑. นางสาวรสลิน จนัทรา 
๒. นายอลงกรณ์  มโนธรรม 
๓. นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร ์
๔. นางสาวพิมพ์ผกา ทองล้น 
๕. นางสาวสิริขวัญ จารนัย 
 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นางนิรมล  ค่ายสงคราม 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางภารวี   ผิวอ่อน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 

 
 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 
นางวลัยพันธ์  กองจันทร ์

 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการ 
ดร.ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 

 
 ผู้อ านวยการ 

ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
 

 

คณะกรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย 
 
 
 
 
 

 
นายทะเบียน 

นางภารวี  ผิวอ่อน 
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 1.3 ข้อมูลด้าน 
                     วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีจ านวนบุคลากร โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มบุคลากรสนับสนุน ดังนี้ 

บุคลากร ครู บุคลากรสนับสนุน รวม 

  เพศ  
   

  ชาย          10 3 13 
  หญิง         24 8 32 
 รวม 34 11 45 

  วุฒิการศึกษา 

   

  ปริญญาเอก 1   
  ปริญญาโท 9   
  ปริญญาตรี 24   
  อนุปริญญา/ปวส. 6   
  ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส. 5   
   รวม 45   

 
    1.3.1  จ านวนครู/จ าแนนกตามแผนกวิชา /สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต  า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชา ช่างยนต์ 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

   
 
 

2 

 
 
 

3 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
7 
6 

 
6 
6 

 
1 
- 

 
6 
6 

 
1 
- 

 
 
- 

 
1 
2 

 
5 
4 

 
1 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรม    

 
6 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
- 

 
- 

 
5 

 
1 
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แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต  า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
5 
6 

 
5 
6 

 
- 
- 
 

 
5 
6 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 

 
1 
2 

 
4 
4 

 
1 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานการบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

5 

 
 

1 

   
 1.3.2 จ านวนบุคลากรแยกตามฝ่าย/งาน 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

บคุลากรประจ า บุคลากรพิเศษ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
3 

 
3 

 
3 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
-  งานการเงิน/งานอาคารสถานท่ี 4 4 4 
-  กองให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2 2 2 
ฝ่ายวิชาการและบริการ    
-  งานวิชาการ/งานทะเบียนและวัดผล 5 5 5 
-  งานธุรการและบุคคล 2 2 2 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
-  งานส่งเสริมพฤติกรรม 10 10 10 
-  งานกิจกรรม 5 5 5 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 
6 

 
6 

 
6 
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   1.4  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
          1.4.1 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน และช้ันปี  ประจ าปีการศึกษา  2561 

      ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี รวม 

๑ ๒ ๓ 
ระดับชั้น ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
40 

 
29 

 
25 

 
94 

- สาขาวิชาการบัญชี 16 21 24 61 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 26 60 119 
- สาขาวิชาการโรงแรม    50 78 40 168 
รวม 139 154 149 442 
ระดับ  ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 17 13 - 30 
-  สาขาวิชาการบัญชี 36 41 - 77 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 40 - 83 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 14 23 - 37 
รวม 110 117  227 

รวมทั้งหมด 669 
 
   1.4.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาn  
   (๑)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ วิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.       
- สาขาวิชาช่างยนต์ 12 - - 12 
- สาขาวิชาการบัญชี 11 - - 11 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 - - 15 
-  สาขาวิชาการโรงแรม 12 - - 12 
รวม 50 - - 50 
ระดับ ปวส.       
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 7 - - 7 
-  สาขาวิชาการบัญชี 30 - - 30 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 - - 33 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 11 - - 11 
รวม 81 - - 81 

รวมทั้งหมด 131   131 
 
 (๒)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 

             …………-……..คน 
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 1.5  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
             1.5.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)  
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

๑ โล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาคเอกชน"   
ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และวิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียน สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 
ระดับ ชาติ 

๒ เกียรติบัตรร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
การประกวด และกีฬา นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ครั้งท่ี 33  
ระหว่างวนัท่ี 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562  
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระดับ ชาติ 

3 เกียรติบัตรการสนับสนุนพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน  

พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม 
ระดับ ชาติ 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 
สมาคมการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 
ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการประกวด 
Missterstar Chaiyaphum  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับ สมาคมการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ 
ระดับ จังหวัด 

5 เกียรติบัตร โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น   

มูลนิธิธรรมดีได้ดี  
ระดับ จังหวัด 
 

6 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวด 
COVERDANCE กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมใน
งานเจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2562  
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ระดับ จังหวัด 

7 ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ฉบับได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ 
TOBE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  28  กุมภาพันธ์  2561  
ณ โรงแรมพูลมน จังหวัดของแก่น 
เมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนต์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  
TOBE NUMBER ONE 

8 ผ่านการประเมินในระดับสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
ให้ ไว้ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2561  

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระดับ 
จังหวัด 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

9 โล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ  
2560 - 2561 ในระดับก้าวหน้าต่อเนื่องและมี
การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ  
 

ส านักงานบริหารการศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับ ภาค 

10 เกียรติบัตร เป็นศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ระดับจังหวัด  

กระทรวงวัฒนธรรม 
ระดับ จังหวัด 

11 เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานสภาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 
ระดับ จังหวัด 

12 ประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้บริจาคเงิน 5,000 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปี 2561  
ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561  

พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สาขาวัดไพรีพิสาศแห่งท่ี 8) องค์การยุวธร
รมิกชนแห่งประเทศไทย (อยธ. ปท.) โดย
ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์ 
กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธีประทาน
รางวัลราง 
ระดับ จังหวัด 

13 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี องค์ประธาน โดยโครงการ TO BE 
NUMBER ONE พระราชทานเกียนรติบัตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวด
เพลง  

สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับ ชาติ 
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1.5.๒  รางวัลและผลงานของผู้บริหารครูบุคลากร (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการโหวตจากนักเรียน 

นักศึกษา ให้เป็น “ครูในดวงใจ เนื่องในวันไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2561” จ านวน 3 ราย 
1) นางพินกรณ์   ไชยสิทธิ์  
2) นางสาวลภัสรดา   ตันมณี  
3) นายต่อวัย  จุลอักษร 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  28  มิถุนายน  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที มีผลงาน
ดีเด่น ในโอกาสวันครูประจ าปี 2562   
จ านวน 4 ราย 
๑) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
๒) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์  
๓) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
๔) นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2562 

จังหวัดชัยภูมิร่วม กับ ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

3 เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสงาน
วันครู ประจ าปี 2562  จ านวน  8 ราย 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๓) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๔) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  
๕) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
๖) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง  
๗) นายต่อวัย  จุลอักษร  
๘) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

4 เกียรติบัตร ได้รับการประเมินผลงานในระดับผ่าน 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการ
สอนระดับประเทศครั้งท่ี 11  จ านวน  3  ราย 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นางสาาวประพาพร  มั่นคง  
๓) นางสาวสุภัทรชา  ศรีนาคสุข 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รางวัล ระดับชาติ 



10 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

5 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษาเอกชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ  
จ านวน 3 ราย 
1) นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
2) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
3) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
รางวัล ระดับจังหวัด 

6 เกียรติบัตรได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยาธรรมน าสู่ To Be Number 
One ประจ าปีการศึกษา 2561   
1) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์  
2) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า  
3) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี  
4) นางสาวประพาพร  มั่นคง  
6) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดีได้ดี 
รางวัลระดับจังหวัด 

7 ได้ร่วมกิจกรรมการประกวด Missterstar 
Chaiyaphum 2018  จ านวน  30 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร           พิริยวรกุล 
5) นางยุพิน            พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี            ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล           ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา      มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน    จันทรา 
11) นางพินกรณ์      ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์     เทิงวิเศษ 
14) นายศักดิ์สิทธิ์      ปรเมศวร์โยธิน 
15) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
16) นางสาวศิริพร      ศักดิ์สุวรรณ 
17) นางสาวธนัชญา    พันธุ์รังกา 
18) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
19) นายชาญชัย         รองพล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับ สมาคมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับจังหวัด 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

7 
(ต่อ) 

20) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
21) นางสุภาวดี           ดีเพ็ง 
22) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว  
23) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
24) นางสาวประพาพร    มั่นคง        
25) นางสาวจินตหรา       ลาภมาก 
26) นางสาวถิระดา        คล้ายคลึง 
27) นายหฤษชน            เพ็งชัยภูมิ 
28) นางสาวรมย์มณี        รักลาภยศ   
29) นางสาวพิรพิมพ์        ท่ังพรม 
30) นายวายุ                ลาเกิด   

 

8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ การแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2561 ณ สนามกีฬา
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จ านวน  1 ราย 
ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับจังหวัด 

9 ผ่านการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน The Best ใน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จ านวน  1 ราย 
นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ระดับจังหวัด 

10 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2561 ณ สนามกีฬา
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จ านวน 2 ราย 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ  
2) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับจังหวัด 

11 ได้ร่วมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีม
ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
จ านวน 2 ราย 
1) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
2) นางสาวประพาพร  มั่นคง 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับจังหวัด 
 

12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 2 ราย 
1) นายธวัชชัย  วรสุนทร  
2) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  ระดับจังหวัด 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
13 ได้ร่วมเป็นท่ีปรึกษาโครงงานเรื่อง สต๊ิกเกอร์อัจฉริยะ 

วิชาเรียนหรรษา ได้รับรางวัลชมเชย  
ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 2 ราย 
1) นางสาวแต้มนภา ลาภมาก  
2) นางสาวประพาพร มั่นคง 

สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – 
เอสโซ่ 
ระดับจังหวัด 

14 เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  
ประจ าปี 2562 จ านวน 30 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
15) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
16) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
17) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
18) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
19) นายชาญชัย         รองพล 
20) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
21) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
22) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว  
23) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
24) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
25) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
26) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
27) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
28) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
29) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
30) นายวายุ               ลาเกิด   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ระดับจังหวัด 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
15 ได้ร่วมกิจกรรมงานแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวาย

เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ  
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
15) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
16) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
17) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
18) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
19) นายชาญชัย         รองพล 
20) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
21) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
22) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว  
23) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
24) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
25) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
26) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
27) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
28) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
29) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
30) นายวายุ               ลาเกิด   

สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
ชัยภูมิ 
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ล าดบั รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
16 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝุายด าเนินงาน โครงการบ่ม

เพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่ม
ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ  
นางนิรมล ค่ายสงคราม 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ระดับจังหวัด 

17 ได้ร่วมเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานการสร้างสรรค์
เครื่องด่ืมจากน้ ามะพร้าว All Coco ในการประกวด
และจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) นายวราวุธ นิธิธนมิตร  
2) นางสาวพิรพิมพ์ ท่ังพรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

18 ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการนิเทศการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
1) ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ  
2) นางสาวรสลิน   จันทรา 

ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ 

19 ได้เข้าร่วมการฝึกและก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร  
1) นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 21 

20 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน  
1) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ  
2) นางลภัสรดา  ตันมณี  
3) นายพรพิทักข์   รัตนสุนทรสิทธิ์  
4) นางนิรมล  ค่ายสงคราม  
5) นายธวัชชัย  วรสุนทร 
6) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
7) นางสาวพรรณนิ อาจนาเสียว 
8) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
9) นายสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
10) นายต่อวัย  จุลอักษร 
11) นายวราวุธ นิธิธนมิตร 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

21 เข้าร่วมการเสวนา "บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าสาย ครู
ท่ีปรึกษา และครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนในระดับ
อาชีวศึกษา"  
1) นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
22 เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่

พระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและ
เยาวชน ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561  
1) นางวลัยพันธ์ กองจันทร ์

พุทธอุทยานศรีเจริญ (ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สาขาวัดไพรีพินาศแห่งท่ี 8) องค์การ
ยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย(อยธ. 
ปท.) โดยท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภา
พันธ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็น
องค์ประธานในพิธีประทานรางวัล 

23 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศญี่ปุุน 
ระหว่างวนัท่ี 5-9 กันยายน 2561 จ านวน  4 ราย 
๑) นางพินกรณ์   ไชยสิทธิ์  
2) ภารวี   ผิวอ่อน  
๓)  นางสิรพร  พิระยวรกุล  
๔) นายธวัชชัย วรสุนทร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

24 เกียรติบัตรศึกษาดูงานท่ีประเทศญี่ปุน ระหว่างวันท่ี 
26-30 สิงหาคม 2561 จ านวน 4 ราย 
๑) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๒) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง  
๓) นางหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ  
๔) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

25 เกียรติบัตรศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลี  
ระหว่างวนัท่ี 22-26 พฤศจิกายน 2561  
จ านวน  5 ราย 
๑) นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  
๒) นางสาวรสลิน จันทรา  
๓) นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา  
๔) นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี  
๕) นายต่อวัย จุลอักษี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

26 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเวียดนาม 
ระหว่างวนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2561  
จ านวน 7 ราย 
๑) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
๒) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
๓) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๔) นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน  
๕) นางศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ  
๖) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
๗)นางสาววรินทร  นนขุนทด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
27 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลี 

ระหว่างวนัท่ี 2-6 ตุลาคม 2561 จ านวน 2 ราย 
๑) นางสาวประพาพร มั่ นคง  
๒) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

28 ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ การขับเคล่ือน
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอา
ชีวนครราชสีมา 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๓) นายต่อวัย จุลอักษร  
๔) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๕) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี  
๕) นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว  
๖) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
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        1.5.3  ผลงานผู้เรียน 
ล าดับ ชื อ -สกุล รายการ หน่วยงาน 

1 นายสุริยา วุฒิชัยภูมิ รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
"ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

2 นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

3 1)  นายศิริชัย นาสุริวงษ์  
2)  นายพัทธดนย์  

วันชาทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 
ระดับ ปวช. 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

4 นางสาวณัฐธิยา เสลานอก ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

5 นางสาวนันทการ พันธุ์มาลี ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 



18 

 

 
ล าดับ ชื อ -สกุล รายการ หน่วยงาน 

6 นางสาวศุภลักษณ์ เทศทอง ทักษะวิชาการบัญชี  
ปวส.จบ ปวช. 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

7 1) นายธนดล  กุลเกษ  
2) นางสาวศิริญา ภิรมย์ชม 

ทักษะการประยุกต์ใช้ 
Microsoft Office Excel  
กับงานบัญชี ปวช. 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

8 1) นางสาวกิตติมา  ค าสิงห์นอก  
2) นางสาววนิดา  กุงขุนทด 

ทักษะการประยุกต์ใช้ 
Microsoft Office Excel  
กับงานบัญชี ปวส. 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

9 นางสาวธัญชนก  ชูเดช Microsoft Office Excel 
2016 ประยุกต์ ปวส. 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ -สกุล รายการ หน่วยงาน 
10 นางสาวณัฐนรี  ทวีเขตกรณ์ Microsoft Office Word 

2016 ประยุกต์ ปวส. 
โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

11 นายบุญนิธิ  ศรีด ารงค์ Microsoft Office Access 
2016 ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการรอง
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

12 นายองศา  สมพร Adobe Photoshop CS 6 
ปวช. โดย 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการรอง
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

13 นางสาวนันทิวา  คลาดโรค Adobe Photoshop CS 6 
ปวส. 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการชนะเลิศ  
ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ -สกุล รายการ หน่วยงาน 
14 นายการุณ  พองชัยภูมิ Microsoft Visual Studio 

2017  ปวช. ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

15 
 

นายปฏิวัติ  พีชัยภูมิ Adobe Premiere Pro cc 
2018  ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

16 นายสุเมธ  บุญมา การประกอบเครื่องและ
ติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

17 นายชานนท์  นาคศรีสุข การสร้างเว็บเพจ 
Dreamweaver CS 6 
ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ - สกุล รายการ หน่วยงาน 
18 นายวรพล พูนประสิทธิ์ Adobe Premiere Pro cc 

2018 ปวส. 
โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

19 1) นางสาวรพีพรรณ  ใยอุ่น 
2) นางสาวสิริรัศม์  ผิวผ่อง  
3) นางสาวณัธิดา มาธุระ 

ทักษะการแกะสลักผักและ
ผลไม้ ปวช. รางวัลระดับ
เหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

20 1) นางสาวเสาวลักษณ์  เกิด
แสวง  
2) นางสาวนาตยา  แสงรัตน์ 
3) นางสาววาริณี  วุสันเทียะ  
4) นายศตวรรษ  เงินกระโทก  
5) นางสาวณัฎฐณิชา  พรประภา 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ปวส.ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

21 1) นางสาวไอยดา  ไทยนาพา 
2) นางสาวทารา  พานทอง  
3) นางสาวเจนจิรา  ยังส้มปุอย 

ทักษะการน าเสนอขายสินค้า 
ปวช.ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 



22 

 

 
ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 

22 1) นางสาวธิษฌามดี  ปองประดิษฐ์  
2) นางสาวจุฑาทิพย์  การสมพิศ  
3) นางสาวภาพิมล  หาญนอก 

ทักษะการจัดขันโตกอาหาร
เพื่อสุขภาพ ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

23 1) นางสาวอมรรัตน์  น้อยคล้าย 
2) นายธนกฤต  บ ารุงจิตร์  
3) นายทินกร  พื้นดอนเค็ง 

ทักษะการผสมเครื่องด่ืม 
Mocktail ไม่แยกระดับ 
(เด่ียว) 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

24 1) นายเจษฎา  ฝุายชัยภูมิ  
2) นายสุทธิภัทร  ลาพัน  
3) นางสาวพีรวรรณ  ญาติมาก 

ทักษะงานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่แยกระดับ (ทีม) 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

25 1) นายพฤทธิ  บรรจงปรุ  
2) นางสาวอิษริยา  สายจันทึก 

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 
26 1) นางสาวปริญญา  นาหมุด  

2)  นายปรวรรตน์  ค านึงสุข 
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
ธุรกิจท่ัวไป ปวช. 

รางวัลเหรียญเงิน โดยสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศระดับชาติ 

27 นายเจษฎา  เจนจิตต์ พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Typing Master 
ปวช.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศระดับชาติ 

28 นายธีรภัทร กุสุมภ์ ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค 
ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

29 นายนันทชัย  ปักเขทะนัง ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค 
ปวส. เหรียญทองแดง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 
30 1) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  

2) นางสาววริศรา  เหล่ากนทา  
3) นายเผดิมโชค  สีเมืองบุญ  
4) นางสาวกนกวรรณ  แปูนหาญ 
5) นางสาวชลธิชา  ปัททุม 

การประกวดมารยาทไทยและ
การสมาคม ไม่แยกระดับ 
รางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

31 นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง (หญิงเด่ียว)ไม่แยก
ระดับ รางวัลเหรียญทองแดง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

32 1) นางสาวพิณรญา  เทียกนา 
2) นางสาวมัชฌิมา  รวมชัยภูมิ 

การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ ปวช.  
รางวัลเหรียญทองแดง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

33 1) นายจตุวัฒน์  วัดจินดา  
2) นางสาวจารุทัศน์  รัตนวุฒิ 

การแข่งขันตอบปญัหา
ภาษาอังกฤษ ปวส.  
รางวัลเหรียญทองแดง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 
34 1) นางสาวสิริยากร  ชาวสวน  

2) นางสาวบุญพิทักษ์  สีหะวงษ์  
3) นางสาวสุพรรณษา  เทดี  
4) นางสาววิยดา  กุงขุนทด  
5) นางสาวนุชนภา  ระหาญนอก 
6) นางสาวอรทัย  ฤาชา  
7) นางสาวนนทิชา  สิทธิกัน 
8) นางสาวจันทิรา   ไหลหล่ัง 

การแข่งขันวอลเลย์บอล 
(หญิง) 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

35 นายภานุพงศ์  ทองดี การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ปวช. 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรางวัล 
อื่นๆ ระดับ ชาติ 

36 1) นายศักดิ์ดา  จุลอักษร  
2) นายพัฒน์พงษ์   พิเศษชีพ  
3) นายนฤไกร  ไชยรถ  
4) นายรังสรรค์  ทานอก  
5) นายศักดิ์ชัย  เชียงโชค 
6) นายเจษฎา  ฝุายสัจจา  
7) นายกัมปนาท  โคตะดี  
8) นายจิรวรรธ  ค าแหล่  
9) นายธนภูมิ   เปรื่องนา  
10) นายปฐม  อาวะรุณ 

การแข่งขันวอลเลย์บอล 
(ชาย) 

โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรางวัล 
อื่นๆ ระดับ ชาติ 
 

37 1) นายปฏิวัติ  พีชัยภูมิ  
2) นายสุเมธ  บุญมา 

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
สายอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 
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ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 
38 1) นายณัฐวุฒิ  พีไลกุล 

2) นายณลทวัฒน์ พิไลกุล  
3) นายอภิเชษฐ์  ใยโนนตาล  
4) นายนันทวัฒน์  ทองจ ารูญ  
5) นายนันทชัย  ปักเขทะนัง  
6) นายกรกฎ  จ าบัวขาว  
7) นายกฤษณพงษ์  ปรางค์ชัยภูมิ 
8) นายสหัสวรรษ  สินทองวัฒนา 
9) นายนันทวัฒ  ญาติวังกุม 

การแข่งขันฟุตซอล (ทีมชาย) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

39 นายวิษณุพงศ์  ทรายงาม การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
(ทีมชาย) 

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ โดย ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

40 1) นายประวิทย์  ศรีนอก  
2) นายอนุชา  ลีลาเมือง 
3) นายชัยณรงค์  หงส์ชาติ 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เรื่อง การ
สร้างสรรค์เครื่องด่ืมจากน้ า
มะพร้าว All coco 

โดย ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 
รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

41 1) นายธนพัฒน์  สุวรรณเวก  
2)  นายสุเทธ  บุญมา  
3)  นางสาวสาวิณี  ศักดิ์สิทธิ์ 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เรื่อง สต๊ิกเกอร์
อัจฉริยะ 

โดย ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ จังหวัด 

42 1) นายภุชงค์  อินนอก  
2) นายกิตติ  งาคชสาร  
3) นางสาวธัญรัตน์  มีเพชร  
4)  นางสาวพรทิพย์  ช่างเหล็ก 

การประกวดและจัด
นิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษารางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด 
 

43 1) นางสาวสิริยากร  ชาวสวน  
2) นางสาววิยดา  กุงขุนทด  
3) นางสาวนนทิชา  สิทธิกัน  
4) นางสาวจันจิรา  พุดพันธ์  
5) นางสาวนุชนภา  ระหาญนอก 
6) นางสาวสุชญา  บุญเทียม 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
(ทีมหญิง) 

ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษารางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ภาค 
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ล าดับ ชื อ-สกุล รายการ หน่วยงาน 
44 1) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  

2) นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง  
3) นางสาวนาตยา  แสงรัตน์  
4) นายปฐมพงษ์  อาวะรุณ 

ประชุมปฏิบัตืการน าเสนอ
และคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน 

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
หนือรางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

45 1) นางสาววริศรา  ด่านชัยภูมิ  
2) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  
3) นายธนาวุฒิ  ฉิมพาลี  
4) นางสาวไอลดา  ไทยนาพา  
5) นายศิริชัย  อินทรา  
6) นายอชิระ  ยูเกตุ  
7) นายสุทธิภัทร  ลาพัน 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ จังหวัด 
 

46 1) นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ  
2) นางสาวภาพิมล  หาญนอก  
3) นายทินกร  พื้นดอนเค็ง 

การแข่งขันทักษะผสม
เครื่องด่ืมประเภท Flair 
Bartender  

โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

47 1) นางสาวพัชรี  ศรีสังข์  
2) นายเจษฎา  ฝุายสัจจา  
3) นายสุทธิภัทร  ลาพ้น 

การแข่งขันทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษารางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ภาค 
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       1.6  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ที  ชื อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางวลัยพันธ์          กองจันทร์      ประธานกรรมการ 
๒ ดร.ฐิตารีย์             ไชยเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ พระอาจารย์พินทุ    มหาปัญโย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นางคนึง               ศรีวชิรทานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ นายอานันท์          รองพล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ นายสมชัย             เคนจัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นายสุพิน              ศรวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นายสาโรตม์          ศิโรตมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ นายวรวุฒิ            ฉวีชีย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐ นายพรพิทักข์        รัตนสุนทรสิทธิ์ ผู้แทนครู 
๑๑ นางนิรมล             ค่ายสงคราม ผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๒ นายศุภวิชญ์          สังสุทธิพงศ์ กรรมการ 
๑๓ นางภารวี             ผิวอ่อน กรรมการ 
๑๔ นางสาวอารีรัตน์     ลมสูงเนิน กรรมการ 
๑๕ นางสาวนิตยา        มณฑาทิพย์ กรรมการ 
๑๖ ดร.อรอุมา            ไชยเศรษฐ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์ 
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   1.7  สภาพปัจจุบัน 
          ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าวิทยาลัยมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว วิทยาลัยจึงต้องให้ความตระหนักและด าเนินการในลักษณะของบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
และบริหารความเส่ียง ต้องปรับองค์กรโดยพัฒนาและปรับเปล่ียนเพิ่มเติมท้ังด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
แผนการเรียน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม ตลาด สถานประกอบการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  เช่น  ด้านหลักสูตรมีการเพิ่ม
หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว ด้านอาคารสถานท่ีมีการรื้อถอนอาคารเดิม
จ านวน 5 หลัง และสร้างอาคารใหม่จ านวน 2 หลัง รวมท้ังก าหนดให้มีโครงการในการปรับปรุงอาคารเรียน 
(อาคารไม้) สร้างห้องฝึกปฏิบัติใหม่ของสาขาช่างอุตสาหกรรม พร้อมด้วยวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องมือด้าน
ช่างอุตสาหกรรมจ านวนมาก สร้างอาคารอเนกประสงค์เพิ่มเติม รวมท้ังปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ใหม่ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน เป็นต้น   

    1.8  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
           ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบริหารธุรกิจ ได้ท าการสอนสายอาชีวศึกษาตามหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดังนี้ 

ก. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนใน 3 ประเภทวิชา  คือ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเครื่องกล 
 สาขางานยานยนต์ 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาการบัญชี 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที ยว 
 สาขาวิชาการโรงแรม 
 สาขางานการโรงแรม 

ข. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปดิสอนใน  3 ประเภทวิชา  คือ 
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเครื่องกล 
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาการบัญชี 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที ยว 
 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
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          1.8.1 สถานที ต้ังและการติดต่อ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ เลขท่ี 107/118ก  ถนนชัยประสิทธิ์  ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-4481-1331, 0-4483-0988 
โทรสาร 0-4483-0386   Homepage : http://www.qa-cbac.net   

 
 

แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

เลขที่ 107/118 ก. ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชยัภูมิ 
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           1.9  ข้อมูลด้านอาคารสถานที  
      ปัจจุบัน วิทยาลัยมีอาคารและส่ิงปลูกสร้างในปัจจุบันมีจ านวน  9 หลัง/โรง  ได้แก่  1)

อาคารปวริศร (อาคาร 1 เดิม) 2) อาคารวลัยพันธ์ 3) อาคารแสงจันทร์ 4) อาคารเรือนไม้ 5) อาคารเสาธง
และห้องปฐมพยาบาล 6) อาคารฝุายส่งเสริม 7) โรงงานฝึกเครื่องยนต์ 8) หอพักนักเรียน-นักศึกษาหญิง 
และ  9) บ้านพักผู้อ านวยการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 (1) อาคารปวริศร (อาคาร  1) มีจ านวนห้องดังนี้ 
       (1.1)  ห้องเรียนบรรยาย  จ านวน 2 ห้อง 

 (1.2) ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้ส านักงาน จ านวน 2 ห้อง 
 (1.3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 5 ห้อง 
 (1.4) ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด จ านวน 4 ห้อง 
    (1.5) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 
    (1.6) ห้องส านักผู้อ านวยการ จ านวน 1 ห้อง 
    (1.7) ห้องงานการเงิน จ านวน 1 ห้อง 
    (1.8) ห้องเก็บพัสดุ จ านวน 2 ห้อง 
    (1.9) ห้องประชุมปวริศร จ านวน 1 ห้อง 
    (1.10) ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
    (1.11) ห้องสุขาส าหรับครู-(อาจารย์/บุคลากร จ านวน 2 ท่ี 

        (2)  อาคารวลัยพันธ์   มีจ านวนห้องดังนี ้
              (2.1)  ห้องส านักงานกลาง        จ านวน 1 ห้อง 
              (2.2)   ห้องผู้รับใบอนุญาต จ านวน 1 ห้อง 
              (2.3)   ห้องประชุม “เพชรประกาย” จ านวน 1 ห้อง 
              (2.4)   ห้องประชุม/ฉายภาพยนตร์ “โกเมน” จ านวน 1 ห้อง 
              (2.5)   ห้องประชุม “ทับทิม” จ านวน 3 ห้อง 
              (2.6)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “พราวมณ”ี จ านวน 1 ห้อง 
              (2.7)  ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 8 ห้อง 
              (2.8)  ห้องสุขา จ านวน 16  ท่ี 

(3) อาคารแสงจันทร์  มีจ านวนห้องดังนี ้
(3.1) ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 8 ห้อง 
(3.2) ห้องเขียนแบบ จ านวน 1 ห้อง 
(3.3) ห้องฝึกภาคปฏิบัติ งานการโรงแรม จ านวน 1 ห้อง 
(3.4) ห้องประชุมใหญ่ จ านวน 1 ห้อง 
(3.5) ศูนย์อาหาร จ านวน 1 แห่ง 
(3.6) สุขาชาย จ านวน 20 ท่ี 
(3.7) สุขาหญิง จ านวน 20 ท่ี 

(4) อาคารเรือนไม้มีจ านวนห้องเรียนบรรยาย จ านวน 4 ห้อง 
(5) อาคารเสาธง และห้องพยาบาล จ านวน 1 หลัง 
(6) อาคารฝุายส่งเสริมพฤติกรรม จ านวน 1 หลัง 
(7) โรงงานฝึกเครื่องยนต์  Shop ช่างยนต์ จ านวน 2 หลัง 
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(8) หอพัก นักเรียน/นักศึกษาหญิง จ านวน 2 หลัง 
(9) บ้านพักผู้อ านวยการ จ านวน 2 หลัง 
(10)  ลานธรรม จ านวน 1 แห่ง 
(11)  สนามฟุตบอล  7  คน   จ านวน 1 สนาม 
(12)  สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม 
(13)  สนามเปตอง จ านวน 2 สนาม 
(14)  นามวอลเล่ห์บอบ จ านวน        1  สนาม 
(15)  อาคารอเนกประสงค์ จ านวน        1  หลัง 

           
   1.10  ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (A) 
A ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (A)    

A1.1 งานพัฒนา/ฝีกอบรม 2,000.00 มฐ. ปด. 2.1 อ.พินกรณ์ 
A1.2 งานระบบการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน 16,000.00 ทุก มฐ. และ 

ปด. 
อ.พินกรณ์ 

A1.3 งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 5,000.00 ทุก มฐ. และ 
ปด. 

อ.พินกรณ์ 

A1.4 งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 3,000.00 ทุก มฐ. และ 
ปด. 

อ.พินกรณ์ 

A1.5 งานสารบรรณ 3,000.00 มฐ. 2 ปด. 
2.3 

อ.พินกรณ์ 

A1.6 งานจัดท าปฏิทิน และแผนปฏิบัติการ 
        งบประมาณประจ าปี 

1,000.00 มฐ. 2 ปด. 
2.3 มฐ. 2 
ปด.2.4 

อ.พินกรณ์ 

รวมงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(บาท) 

30,000.00  อ.พินกรณ์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายวิชาการ (B,C,D,E,) 
B งานวิชาการ (B) 

B1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

     B1.1 งานหลักสูตรการเรียน การสอน 3,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.1 อ.อารีรัตน์ 

     B1.2 แผนการสอน 5,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.1 อ.อารีรัตน์ 

     B1.3 งานส่ือการเรียน การสอน 2,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.2 อ.หฤษชน 

     B1.4 งานนิเทศการสอน 2,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.2 อ.อารีรัตน์ 
รวมงบประมาณแผนงานหลักสูตรและการสอน 
(บาท) 

12,000.00   

B2 แผนงานส่งเสริมวิชาการ    

     B2.1 โครงการปฐนนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
              และผู้ปกครอง 

10,000.00 มฐ. 1 ปด. 
1.1,1.2,1.3 

อ.พรรณนิภา 

     B2.2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 5,000.00 มฐ. 1 ปด. 1.3 อ.หฤษชน 
     B2.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 100,000.00 มฐ. 1 ปด. 

1.1,1.2,1.3 
อ.พรรณนิภา 

     B2.4 โครงการสนับสนุนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
             และวิจัย 

280,000.00 มฐ. 1 ปด. 
1.1,1.2,1.3 
มฐ. 3 ปด.3.2 

อ.ประพาพร 

     B2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าสาขา 1,100,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.หฤษชน 
รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมวิชาการ (บาท) 1,495,000.00   

B3 แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอน    

      B3.1 ระบบการเรียน การสอนทวิศึกษา 100,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.3
มฐ.3 ปด. 3.1 

อ.พรพิทักข์/ 
อ.ศิริพร 

       B3.2 ระบบการเรียน การสอนทวิภาคี 10,000.00 มฐ.2  
ปด. 2.2, 2.4 

อ.สุภาวดี 

       B3.3 งานฝึกงาน/ฝีกอาชีพ 10,000.00 มฐ.1 ปด.
1.1,1.2,1.3 

อ.อารีรัตน์ 

รวมงบประมาณแผนงานพัฒนาระบบการเรียน 
การสอน 

120,000.00   

รวมงบประมาณงานวิชาการ (บาท) 1,627,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

C ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด (C) 
 C1  แผนงานระบบห้องสมุด    

      C1.1  งานจัดหาหนังสือ 5,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ศิริพร 
      C1.2  โครงการพฒันาปรับปรุงห้องสมุด 
               ครบวงจร 

30,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ศิริพร 

รวมงบประมาณงานศูนย์วิทยบริการ(บาท) 35,000.00   
D งานทะเบียนและวัดผล (D) 
 D1 แผนงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา    

     D1.1  งานจัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน  
              นักศึกษา 

30,000.00 มฐ. ปด. 2.3 อ.สุภาวดี 

      D1.2  งานเทียบโอนผลการเรียน        
2,000.00 

มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 อ. พรรณนิภา 

      D1.3  งานจัดท าหลักฐานการศึกษา 20,000.00 มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.3 

อ. ยุพิน 

รวมงบประมาณแผนงานระบบข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา(บาท) 

52,000.00   

D2 แผนงานวัดผลประเมินผล    
     D2.1 งานจัดสอบประจ าภาคเรียน      

10,000.00 
มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. สุภาวดี/ 
อ. ประพาพร 

     D2.2  งานจัดสอบวัดระดับคุณภาพนักเรียน  
              นักศึกษา 

50,000.00 มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. ประพาพร/ 
อ. หฤษชน 

     D2.3  งานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จ 
              การศึกษา 

       
2,000.00 

มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. ยุพิน/ 
อ. สุภาวดี 

รวมงบประมาณแผนงานวัดผลประเมินผล 62,000.00   
D3 แผนงานส่งเสริมงานวัดผลประเมินผล    
     D3.1 โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 
             การศึกษา 

150,000.00 มฐ.1 ปด. 1.3 
อ. ยุพิน 

รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมงานวัดผล
ประเมินผล 

150,000.00   

รวมงบประมาณงานทะเบียนและวัดผล(บาท) 237,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

E งานบริหารงานทั วไปและบุคลากร(E) 
 E1  แผนงานบริหารงานทั วไป    

      E1.1  งานสารบรรณ      10,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.พิรพิมพ ์
      E1.2  งานทะเบียนเกียรติบัตร        3,000.00  มฐ.3 ปด. 3.1 อ.พิรพิมพ ์
      E1.3  งานบันทึกการประชุมบุคลากรประจ าเดือน      10,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 
      E1.4  งานจัดซื้อวัสดุส่ิงพิมพ์และซ่อมบ ารุง 
               เครื่องใช้ ส านักงานประจ าฝุาย 

     50,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 

รวมงบประมาณแผนงานบริหารงานทั วไป     73,000.00    

E2  แผนงานบุคลากร    
     E2.1  งานทะเบียนประวัติบุคลากร        3,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3

มฐ.3 ปด. 3.1 
อ.จินตหรา 

     E2.2  งานพัฒนาบุคลากร    200,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 
มฐ.3 ปด. 3.1 

อ. จินตหรา 

     E2.3  งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
             บุคลากร 

     50,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา/ 
อ. พิรพิมพ ์

     E2.4 งานระเบียบปฏิบัติบุคลากร        2,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.พิรพิมพ ์
     E2.5  งานประเมินบุคลากร      20,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 

รวมงบประมาณงานบุคลากร(บาท)   275,000.00    

รวมงบประมาณงานบริหารทั วไปและบุคลากร(บาท)   348,000.00    

รวมงบประมาณวิชาการทั้งสิ้น(บาท) 2,247,000.00    
F แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยาก(F,G) 
 งานการเงิน/งานกองทุนให้กู้ยืมเพื อการศึกษา (F) 

F1  แผนงานการเงิน    
      F1.1  งานจัดท าข้อมูลรับ-จ่ายเงินสด      10,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา 
      F1.2  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตาม       
              ค่าธรรมเนียมการเรียน 

       4,000.00 
มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา/ 

อ.ธนัชญา 
      F1.3  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตาม    
              งบประมาณ 

     1,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา/ 
อ.ธนัชญา 

      F1.4  งานจัดท าข้อมูลบัญชีเงินเดือนและ      
              ค่าตอบแทน 

1,000.00     มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา 

      F1.5 งานจัดท าข้อมูลวัสดุส้ินเปลือง        1,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ธนัชญา 
รวมงบประมาณแผนงานการเงิน(บาท) 17,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

 F2  แผนงานเงินอุดหนุนนักเรียน นักศึกษา    
      F2.1  งานจัดท าข้อมูลและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม 
               นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

       5,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ธนัชญา 

      F2.2  งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 
     20,000.00  มฐ.2  

ปด. 2.3 
อ.ธนัชญา 

      F2.3  งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ 
               - เงินอุดหนุนรายบุคคล 
               - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

       5,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ธนัชญา/ 
อ.ถิระดา 

รวมงบประมาณแผนงานเงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษา(บาท)    30,000.00   

F3  แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื อการศึกษา    

      F3.1  โครงการประชุมผู้กู้ยืมประจ าปี 
5,000.00 มฐ.3  

ปด. 3.1 
อ.ธัญญาวรรณ 

      F3.2  งานประชาสัมพันธ ์
1,000.00 มฐ.3  

ปด. 3.1 
อ.ธัญญาวรรณ 

      F3.3  งานจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืม 
2,000.00 มฐ.2  

ปด. 2.3 
อ.ธัญญาวรรณ 

      F3.4  งานจัดท า จัดส่งสัญญากู้ยืม 10,000.00 - อ.ธัญญาวรรณ 

      F3.5  งานปลูกจิตส านึกในการช าระหนี้ 
1,000.00 มฐ.1  

ปด. 1.3 
อ.ธัญญาวรรณ 

      F3.6  งานส่งแบบประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 1,000.00 - อ.ธัญญาวรรณ 
รวมงบประมาณแผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื อการศึกษา
(บาท) 

20,000.00   

F4  แผนงานบัญชี    
      F4.1  งานตรวจบัญชีภายใน        1,000.00  มฐ.2  

ปด. 2.3 
อ.นิตยา/ 
อ.ถิระดา 

      F4.2  งานจัดท าบัญชี      50,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ถิระดา 

รวมงบประมาณแผนงานบัญชี(บาท)     51,000.00    

รวมงบประมาณงานการเงิน/กองทุน(บาท)   118,000.00    
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

G งานอาคารสถานที   
 G1  แผนงานอาคารสถานที และพัสดุ/ครุภัณฑ์ (G)    

      G1.1  งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.2  งานจัดท าข้อมูลตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุ/ 
               ครุภัณฑ์ 

    1,000.00  
มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.3  งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.4  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.5  งานจัดท าข้อมูลจ าหน่ายครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์
      G1.6  งานจัดท าข้อมูลก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานท่ี 
               และส่ิงแวดล้อม 

    1,000.00  
มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.7  งานจัดท าข้อมูลซ่อมบ ารุง       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.8  งานจัดท าข้อมูลยานพาหนะ       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

รวมงบประมาณงานอาคารสถาน(บาท)       8,000.00    

รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากรทั้งสิ้น(บาท)   126,000.00    
 แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (H, K) 

H งานส่งเสริมพฤติกรรม   
 H1  แผนงานคุณธรรมน าความส าเร็จ    

      H1.1  งานติดตามและตรวจสอบการมาเรียน 
               (การมาสายลา ขาดเรียน)  

       3,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3 อ.สิริพร 

      H1.2  งานระเบียบวินัย(การมาเข้าแถว Morning Talk  
               การแต่งกาย  ความปลอดภัย)        2,000.00 

มฐ.1 ปด.1.3   อ.สุภัทชา/ 
อ.ศักดิ์สิทธ์ 

      H1.3  งานครูที่ปรึกษา (ติดตามพฤติกรรม และให้
ค าปรึกษา) 

     2,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.ภารวี 

รวมงบประมาณแผนงานคุณธรรมน าความส าเร็จ(บาท)  7,000.00 มฐ.1 ปด.1.3  
H2  แผนงานสมาธิสู่ปัญญา    

      H2.1  งานปูองกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด      10,000.00 
มฐ.1  
ปด. 1.3 

อ.ศักดิ์สิทธ์/
อ.ต่อวัย 

      H2.2  งานติดต่อประสานงาน(ให้ค าปรึกษา) 3,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.ลภัสรดา 

รวมงบประมาณแผนงานสมาธิ สู่ปัญญา(บาท) 13,000.00   

รวมงบประมาณส่งเสริมพฤติกรรมทั้งสิ้น(บาท) 20,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

K งานกิจกรรม 

 

K1  แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ/ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
      K1.1  งานวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                               100,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 
      K1.2  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 150,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 

      K1.3  งานศึกษาดูงาน 40,000.00 
มฐ. ปด. 1.1,   
1.2, 1.3 

อ.รสลิน 

รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ/ด้าน            
คุณธรรมจริยธรรม(บาท) 

290,000.00   

K2  แผนงานส่งเสริมกิจกรรม    

     K2.1  งานศูนย์พัฒนาอาชีพและบริการสังคม(ศูนย์บุ่มเพาะ) 5,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3
มฐ.2 ปด.2.4
มฐ.3 ปด.3.1 

อ.รมณีย์ 

     K2.2  งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)  50,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3
มฐ.2 ปด.2.4
มฐ.3 ปด.3.1 

อ.รมณีย์ 

     K2.3  งานกีฬาภายใน 50,000.00 
มฐ.1  
ปด.1.2, 1.3 

อ.รสลิน 

     K2.4  งานฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 100,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 
รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมกิจกรรม 205,000.00   
K3  แผนงานพยาบาล    
      K3.1 งานบริการห้องพยาบาล 2,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รมณีย์ 
      K3.2 งานตรวจสุขภาพประจ าปี 50,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รมณีย์ 
      K3.3 งานประกนัอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 100,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รสลิน 

รวมงบประมาณแผนงานพยาบาล(บาท) 152,000.00   
รวมงบประมาณงานกิจกรรม(บาท) 647,000.00   

รวมงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น(บาท) 667,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (L)    
L งานสัมพันธ์ชุมชน    

 

L1  แผนงานแนะแนว    
      L1.1  แนะแนวการศึกษา (สถานศึกษา+สถาน 
              ประกอบการ) 

40,000.00 
มฐ1 ปด.1.1, 
1.2,1.3 

อ.ปิยะพจน ์

      L1.2  งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 3,000.00 มฐ.1 ปด.1.1 อ.วราวุธ 

      L1.3  งานทุนเพื่อการศึกษา 2,000,000.00 
มฐ.1 ปด.
1.1,1.2,1.3 

อ.วารวุธ/
อ.วรินทร 

รวมงบประมาณแผนงานแนะแนว(บาท) 2,043,000.00   
L2  แผนงานประชาสัมพันธ ์    
      L2.1 งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น 50,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.แต้มนภา 
      L2.2  งานชมรมรถตู้และศูนย์ประสานงาน 20,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.นิรมล 
      L2.3  งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ  
               Facebook 

5,000.00 
มฐ.2  
ปด.2.3, 2.4 

อ.แต้มนภา 

      L2.4  งานผลิตส่ือและปูายประชาสัมพันธ์ 100,000.00  อ.แต้มนภา 
รวมงบประมาณแผนงานประชาสัมพันธ์(บาท) 175,000.00   
L3  แผนงานความร่วมมือจัดการศึกษา    
     L3.1 Junior Job Training 5,000.00 มฐ.1  

ปด. 1.1,  
1.2, 1.3 

อ.นิรมล 

รวมงบประมาณแผนงานความร่วมมือจัดการศึกษา(บาท) 5,000.00   
รวมงบประมาณฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนทั้งสิ้น(บาท) 2,223,000.00   

M โครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ (M) 

 

M1 แผนงานโครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ    
      M1.1  งานทวิภาคี (ระบบพิเศษ) 10,000.00 มฐ. 2 

ปด. 2.2,2.4 
อ.นิรมล 

รวมงบประมาณโครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษทั้งสิ้น
(บาท) 

10,000.00   

รวมงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น(บาท) 5,303,000.00   
 
หมายเหตุ : ตัวย่อ มฐ. ณ ท่ีนี้หมายถึง มาตรฐาน  ปด. ณ ท่ีนี้หมายถึง ประเด็น 
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2. ปรัชญา  อัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ ค าขวญั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

        2.1 ปรัชญา 
คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ หรือในช่ือเดิม วิทยาลัยชัยภูมิบริหารธุรกิจมี

ความเช่ือว่า ถ้านักเรียน นักศึกษามีความเคารพปรับและปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย และกฎ ของวิทยาลัย 
แล้ว นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถท่ีจะเข้าถึงกระบวนการเรียนร่วมกับครู –อาจารย์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  วิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าท่ีอันส าคัญ  ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย สมรรถนะท้ังในด้าน
เจตคติ ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น เพื่อ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้น าสมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์
ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง สังคม จนถึงประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัย 
ท่ีว่า  

 

ส านึกคุณธรรม   ปัญญาเลิศล้ า   
มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล   ทักษะควบคู่   

สู่ชีวิตใหม่   ธุรกิจสดใส   เพื อไทยพัฒนา 
 

         ความหมายปรัชญา 
ตามอุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาชาติ คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวงมุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวัย
เด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อ
การท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ โดยเปูาหมายของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนดี มีปัญญา 
พึ งพาตนเองได้”  โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรง
ตามความต้องการ ท้ังในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ี
พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 

จากอุดมการณ์และเปูาหมายชาติดังกล่าว วิทยาลัยจึงยังคงยึดปรัชญาท่ีก าหนดไว้เดิมส าหรับเป็น
จุดมุ่งหมายหลัก อ้นจะเป็นกรอบหรือแนวทางในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนไว้ต้ังแต่เริ่ม
ก่อตั้ง โดยมีความหมายท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ของประเทศไทยอย่างชัดเจน  ดังนี้  
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    ส านึกคุณธรรม : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม  ประพฤติตนอยู่
ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

          ปัญญาเลิศล้ า : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการท้ังตาม
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น  อันส่งผล 
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้จริงได้ท้ังในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

          มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี  มีคุณลักษณะท่ีเป็น
กัลยาณมิตรต่อผู้อื่น รู้จักการวางตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการท างานเป็นคณะกับ
ผู้อื่นได้ ดัง ค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่”  

          ทักษะควบคู่ : 
ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือมาตรฐาน
วิชาชีพ  น าความสามารถท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          สู่ชีวิตใหม่ : 
ผู้เรียนต้องมีอนาคตท่ีดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะท่ีได้รับการอบรมส่ังสอน 
การฝึกฝนจากวิทยาลัยไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุขตาม
ศักยภาพของตน 

          ธุรกิจสดใส : 
ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเองให้เกิด
นวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการของ
สังคม องค์กร ท่ีท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามท่ีพึง
ประสงค์  มีธุรกิจการงานท่ีสดใส  ก้าวหน้าตลอดไป 

          เพื อไทยพัฒนา : 
ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   

 2.2 อัตลักษณ์: ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรมตามปทัสฐานของ
สังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตามระดับช้ันอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
ครอบครัวและอาชีพ คือ อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

 ค าอธิบาย:นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ พึง
สะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท 4” หรือ คุณธรรม หรือความเช่ืออื่นๆ ท่ีประกอบด้วย  

      ฉันทะความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ ก าหนด
กิจกรรม งานหรือประกอบการใดๆ อันเป็นเปูาหมายท้ังการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อมด้วย  
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      วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรท่ีจะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
เพื่อใช้วิธีการต่างๆ ท าให้บรรลุเปูาหมายของการท่ีท า กิจกรรมหรืองานนั้นๆ   

      จิตตะ คือความต้ังจิตรับรู้ ฝักใฝุ ใส่ใจ สนใจ มุ่งมั่น มีเปูาประสงค์ท่ีก าหนดอยู่ในใจโดยชัดเจนเสมอ  

      วิมังสา การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผลของเปูาหมายท่ีก าหนด กระบวนการ วิธีการท่ีและผล
แห่งกิจท่ีท านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ    

 2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  
 “ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้” ค าอธิบาย คือ 
  ทักษะชีวิต : ทักษะชีวิต เป็นกลุ่มทักษะท่ีไม่ใช่ทักษะทางปัญญา (non-cognitive skills) หมายถึง
ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ท่ีจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการทักษะเพื่อใช้ในการเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ใน
อนาคต  ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่น  สามารถน าความรู้ในเรื่องต่างๆ มาเช่ือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการ
คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น และตัดสินใจปฏิบัติในส่ิงท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างมากในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพ  การปูองกันการติดเช้ือเอชไอวี (HIV) ยาเสพติด การท้องไม่พร้อม ความ
ปลอดภัย  คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   และ
รับมือกับปัญหาและความเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ 

 การตัดสินใจ  สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างรอบคอบ 
 การแก้ปัญหา สามารถในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิด 
     ความเครียด  
 การคิดวิเคราะห์ สามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์ 
     ต่างๆ รอบตัวได้  
 การคิดสร้างสรรค์  ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหา 
     ทางเลือกต่าง ๆ และผลท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์ 
     มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด และท่าทางเพื่อแสดงออก 
     ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ  
     ความช่ืน ชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง  การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ  
 การสร้างสัมพันธภาพ  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และรักษา 
     ความสัมพันธ์นั้นไว้ได้  
 การตระหนักรู้ในตน  รู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเอง รู้ความต้องการ  
     และส่ิงท่ีไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้รูตั้วเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือ 
     สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ความเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน 
     ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว อาชีพ ฯลฯ  
     เข้าใจความรู้สึก และยอมรับบุคคลอื่นท่ีต่างจากตนเอง  
 การจัดการกับอารมณ์ต่างๆ  รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดง 
    พฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าท่ีส่งผลทางลบต่อร่างกาย และ 
     จิตใจได้  



43 

 

 การจัดการกับความเครียด  รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด  
     และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด   

          จิตอาสา คือ คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีจิตใจและการปฏิบัติตนในฐานะการเป็นผู้ให้แก่
บุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม ต้ังแต่การให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงความคิด หรือให้ส่ิงของ 
ให้เงิน ซึ่งเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี รวมท้ังเวลา ท้ังนี้ นอกจากผู้อื่นจะได้รับประโยชน์แล้ว ส่วนหนึ่งยัง
จะเป็นการฝึกฝนในการลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองของผู้ให้ 
          ภาวะผู้น า : หมายถึงคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาท่ีสามารถกระตุ้น น าประพฤติ น า
ปฏิบัติการ และช้ีน าให้บุคคลอื่นมีความกระตือรือร้น เต็มใจกระท าในส่ิงท่ีเขาต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของกลุ่ม ชมรม องค์กร ฯลฯ เป็นส าคัญ  

          คุณธรรมน าความรู้ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม 
เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การทดลองท างาน   การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
หรือ ร่วมกับผู้อื่น การศึกษาค้นคว้า การแลกเปล่ียนข้อมูล  และข้อค้นพบระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้รู้ กระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีสมรรถนะตามจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานทางการศึกษา ในขณะท่ีกระบวนการเรียนรู้ก็สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะคุณธรรมท่ีพึงประสงค์สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ท้ังงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ท่ีดีจึงควรเป็นการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะการท างานร่วมกับผู้อื่น เขาต้องเรียนรู้เรื่องความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน  เสียสละ ความซื่อสัตย์  สุจริต   ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ  ถ้า
เขาได้ท ามาก ๆ ก็จะสานก่อเป็นเจตคติ เป็นความเช่ือ และถ้านักเรียน นักศึกษาปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความ
เคยชิน และกลายเป็นส านึกถาวรท่ีจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ 
 
         2.4 ค าขวัญ  
              “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่” ค าอธิบาย คือ  

    ไหว้งาม การไหว้อย่างถูกต้อง เป็นการลดอัตตา ตัวตนของผู้ไหว้ เป็นการแสดงออกถึงความ
เคารพในความเป็นมนุษย์ ตัวตนของผู้อื่น เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นท่ี
ยอมรับไปท่ัวโลก การไหว้ในระหว่างครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย และบุคคลท่ีเข้ามาใน
วิทยาลัยจึงเป็นเสมือนเสน่ห์ท่ีจะติดตัวของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาและตลอดไป 

    ยิ้มสยาม เป็นการแสดงออกที่แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรเบื้องต้น แต่การยิ้มของไทยหรือสยาม
นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ การยิ้มง่าย ยิ้มเสมอให้กับบุคคลท่ัวไป เป็นการต้อนรับและผูกมิตรกับบุคคลอื่น 
ท่ีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข 

    ถามไถ่ เป็นการทักทายซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงออกซึ่งความห่วงใย
ในบุคคลอื่น วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้ผู้เรียนให้การต้อนรับอันเป็นการแสดงถึงความมีเมตตา 
กรุณาปรารถนาดีต่อบุคคลภายนอกและและแม้ในระหว่างบุคคลภายในก็ตาม  
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          2.5 วิสัยทัศน์ 
   ภายในปี  2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

เทคโนโลยี  พัฒนาผู้เรียนท่ีถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็นคนดี มีสมรรถนะทางปัญญา และพึ่งพาตนเอง
ได้  ในสังคมอุดมปัญญา บริบทของโลกศตวรรษที่ 21    

 2.6 พันธกิจ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางสู่
การก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

         2.6.1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา ก าลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาของวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นคนดี มีสมรรถนะทางปัญญา และพึ่งพาตนเองได้ใน
สังคมอุดมปัญญา รหัส 4.0 และบริบทของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.6.2 พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาท้ัง
ภายในวิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยการศึกษาอื่น ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 2.6.3  สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับเครือข่ายชุมชนหรือองค์กรภายนอกท้ังในเชิงรุก
และเชิงรับ จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย 
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และ
จริยธรรมท่ีดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 

       

        2.7 วัตถุประสงค์ 
 

 2.7.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภท
วิชาอื่น ตามสาขาวิชาท่ีก าหนด และ/หรือได้รับอนุญาต ตามหลักสูตรของกรมการอาชีวศึกษา หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                 2.7.2 เพื่อสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน
ในทางวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของปัจเจกบุคคล  ท่ีสัมพันธ์กับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ 
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                2.7.3  เพื่อจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติท้ังในด้านวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน 
เทคโนโลยีและความรู้ท่ีสัมพันธ์กัน มีคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุ่งหมายและ มาตรฐานของหลักสูตร อย่าง
สอดคล้องกับปรัชญาวิทยาลัย และการเป็นสมาชิกท่ีดีของท้ังในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก 
                2.7.4 เพื่อบริการการอาชีวศึกษา ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีสถานศึกษาเป็นฐาน พร้อมด้วย
การจัดการความรู้เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการชัดเจนท้ังในด้านการวางแผน 
การด าเนินการ การวัด ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
               2.7.5 เพื่อบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ท่ัวท้ังองค์กร โดยมี
ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน เป็น
ท่ีศรัทธา เช่ือมั่นไว้วางใจของผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานลูกค้าและผู้รับบริการ รวมท้ังชุมชน สังคมบริบท
แวดล้อม   
 2.7.6 เพื่อพัฒนาเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับชุมชนการศึกษา ท้ังระบบอาชีวศึกษา ระดับ
การศึกษาพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส าหรับการระดมและใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

      2.8 เป้าหมาย 
 2.8.1  เชิงปริมาณ 
                           (1) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเรียนภาคปกติ จ านวน 3 
ประเภทวิชา โดยเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน
ยานยนตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเท่ียว รวมจ านวนนักเรียนระดับ ปวช. ใหม่ ทุกสาขาวิชาปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า     
300 คน  
                       (2) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการเรียนภาคปกติ และ
ภาคสมทบ จ านวน 3 ประเภทวิชา โดยเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 1 สาขา คือสาขาเทคนิค
ยายนตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา คือ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการส่วน
หน้า รวมจ านวนนักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชา ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 250 คน  
                       (3)  จัดบริการการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ ช้ันปี ท้ังในภาค
ปกติและภาคสมทบ ตลอดปีการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ท้ังนี้ โดยเป็นนักเรียน นักศึกษา
เข้าใหม่ไม่ต่ ากว่า 550 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียน นักศึกษาท้ังระบบ  
                       (4) วิทยาลัยมีครูวิชาชีพ ครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน บุคลากรการศึกษาและบุคลากร
สนับสนุนท่ีมีสมรรถนะท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ท่ีประกอบด้วยจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ครบถ้วนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยบุคลากรเหล่านี้ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุก
รูปแบบไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี 
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                      (5) วิทยาลัยจัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยบริการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน พร้อมด้วยส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนใน
สัดส่วนและระดับท่ีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                     (6) วิทยาลัยจัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะเป็นปัจจัยด าเนินการ 
บริหารจัดการตามระบบแผนปฏิบัติการท้ังท่ีเป็นการสรรหาจากภายใน และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ 
องค์กรหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ  
              2.8.2  เชิงคุณภาพ  
                       (1) ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมท้ังกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดย
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมท้ังความเป็นพลเมืองโลก  
                     (2) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉล่ียท้ังระบบ ไม่ต่ ากว่า 
2.50 จากระบบมาตรวัด 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลฯ     
            (3) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเล่ือน
ช้ันแต่ละช้ันปีโดยท้ังระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
                    (4) ผู้เรียนในท้ัง 2 ระดับส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาท่ีก าหนด ในอัตราส่วน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน   
                  (5) ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดย
เฉล่ียในระดับ 3.50 ขึ้นไป ในท้ัง 2 ระดับ 
                  (6) ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการทดสอบแห่งชาติทาง
วิชาชีพอาชีวศึกษา (V-NET) และภาษาอังกฤษ ในระดับเกณฑ์มาตรฐานชาติ และผ่านการทดสอบวิชาชีพ
ด้วยแบบทดสอบท่ีพัฒนาร่วมกับสถาบัน/องค์กรอันเป็นท่ียอมรับ ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน   
             (7) ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจ า
ภาคเรียนโดยคณะกรรมการท่ีวิทยาลัยก าหนดและโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า ในระดับ 
4.0 จากมาตรวัด 5 ระดับ   
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3.  สรุปผลการประกนัคณุภาพภายใน  ปกีารศกึษา  2560 
 

       3.1 ระบบ กลไก และประสิทธิผลการประกันคุณภาพ 
 

จากการท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
ประกอบด้วย  การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบงบประมาณแบบแผนงาน-โครงการ (Planning-Programming 
Budgeting System: PPBS )ท้ังนี้ จากการตรวจสอบปรากฏว่า  ในแต่ละปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561-
2564 สถานศึกษาได้ด าเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมจ านวนมากกว่า 120 โครงการ/งาน 
ด้วยงบประมาณรวม 21,319,000.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งก าหนดตาม
สภาพปัจจุบันและปัญหาของวิทยาลัย ประกอบกับกรอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยครูและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/งานดังกล่าว  
ส่วนการก ากับและตรวจติดตามคุณภาพ ผู้บริหารสถานสถานศึกษาได้กระจายและมอบหมายอ านาจให้
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับช้ัน ได้แก่คณะผู้บริหารในฝุายต่าง ๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
เจ้าภาพ คือ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ก าหนด รักษาระบบ ติดตามผลการด าเนินงาน เก็บ
ข้อมูล  และเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังระดับสัมฤทธิผลการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมกับ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนด แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์พิจารณาของตัวบ่งช้ีในมาตรฐานของกรมการ
อาชีวศึกษา จัดท ารายงานผลการประเมิน และรายงานต่อสาธ ารณชนผ่านเว็บไซท์ ของวิทยาลัย 
กระบวนการเหล่านี้ด าเนินการไปในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของวิทยาลัย ตลอดท้ังปี
การศึกษาและปีงบประมาณ 

 

จากผลการประเมินคุณภาพโดย สมศ.ในปีการศึกษา 2554 และ การประกันคุณภาพภายใน     
ปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา วิทยาลัย ยังคงน าจุดเด่นท่ีควรธ ารงรักษา และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงและ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของ สมศ. รวมท้ัง 22 ประเด็น และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ 2 ประเด็น
มาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานควบคุมและประกันคุณภาพภายใน ผลการประกันคุณภาพภายในปีนี้ 
พบว่าโดยรวมแล้ว การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ เกินกว่า ร้อยละ 75 เมื่อประเมินคุณภาพของแผน โครงการและ/หรือกิจกรรมปรากฏ
ว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและ/หรือความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดี (4/5) ขึ้นไป ผล
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ การจัดสัปดาห์แข่งขันทักษะทางวิชาการ ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลถึงระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการท่ีหน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น ๆ ได้น าไปเป็นแบบอย่าง การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มากท่ี สุด ในวิชาสัมมนา
วิชาชีพ และวิชาอื่น ๆ โครงการ To Be Number One และการด าเนินงานด้านเครือข่ายศูนย์ประสานงาน
ชุมชน บ้าน และวิทยาลัย ชมรมรถตู้และผู้ประกอบการรับส่งนักเรียน ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ   
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          3.2 ระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
 

    สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการท่ีจะปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนนักศึกษาด้วยการก าหนดให้มีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนด้วยคณะครูและกรรมการและโดยผู้เรียนเพื่อสามารถระบคุุณภาพและปัญหาของครู
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และแก้ไขปัญหาด้วยการอบรมและพัฒนาครูปีการศึกษาละมากกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี/
คน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียมการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง กระบวนการนี้จัดขึ้นท้ังภายในและนอกสถานศึกษาในทุกประเภท/สาขาวิชา 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับสถานศึกษาอื่นทาง
หนึ่ง วิทยาลัย จึงได้เป็นเจ้าภาพด าเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท่ีเน้นกระบวนการแข่งขันทักษะเชิง
ประยุกต์ หรือการปฏิบัติจริง ของผู้เรียน โครงการดังกล่าวนี้ มีผู้ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการปีการศึกษาละประมาณ  8,000 - 
20,000  คน  และเพื่อให้ได้ปัจจัยและกระบวนการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด สถานศึกษาจึงด าเนินการให้มีซึ่ง
เครื่องมือ  อุปกรณ์อย่างเพียงพอและทันสมัย ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีกระบวนการเพื่อฝึก ใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตลอดหลักสูตรท้ัง
ระดับ ปวช.และ ปวส. จ านวน 5256 ช่ัวโมง หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.00 ของช่ัวโมงเรียนตลอด
หลักสูตร ในขณะท่ีก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานในสถานประกอบการตลอดหลักสูตรท้ัง ระดับ ปวช.และ 
ปวส. เกินกว่า จ านวน 2520 ช่ัวโมง หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของช่ัวโมงเรียนตลอดหลักสูตร  ใน
ขณะเดียวกัน วิทยาลัยมีอัตราการใช้เครื่องมือโดยเฉล่ียจ านวนประมาณ 30 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เมื่อส ารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจแล้ว พบว่าครู อาจารย์ และนักศึกษามีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากนอกจากนี้ วิทยาลัย ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาไปฝึกใช้เครื่องมือและฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ีเกินกว่า 
360 ช่ัวโมงต่อภาคเรียนหรือโดย เฉล่ีย 40 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์  จากการท่ีสถานศึกษาได้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกปฏิบัติจริงท้ังในและนอกห้องเรียน และจัดให้มี
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสม ท าให้มีการผลิตนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ฯ ท้ังโดยครู-
อาจารย์และนักเรียน นักศึกษามาโดยต่อเนื่อง  
 

 3.3 การสนับสนุนด้วยระบบศูนย์วิทยบริการ  
 

   วิทยาลัยจัดให้มีศูนย์วิทยบริการ (Resources Center) ท่ีมีคุณภาพ ห้องสมุดท่ีสมบูรณ์ ระบบ
การสืบค้น ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบั ติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยาย
ประกอบการฉายวิดีทัศน์และภาพยนตร์ (ห้องโกเมน) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีเครื่องมือครบ เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ภายในได้ตลอดเวลาและเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอน  ในขณะเดียวกัน วิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้
มีการผลิตและจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีครบถ้วนเพียงพอ เมื่อประเมินคุณภาพการใช้บริการปรากฏว่า 
นักเรียนนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับคุณภาพโดยเฉล่ียมากกว่า 4 จากระบบคะแนนเต็ม 5  
วิทยาลัยมีความตระหนัก ให้ความส าคัญและได้พยายามอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดมีแผน/โครงการในการผลิต
และ/หรือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร 
ทันสมัยและเพียงพอ มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และส่ือการสอนคุ้มค่า และเมื่อท าการตรวจสอบแล้ว พบว่า มี
อัตราการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ท้ังห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องบรรยายประกอบการฉายวิดีทัศน์ 
เครื่องเสียง เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉาย VCD และส่ือการสอนต่าง ๆ เมื่อวิทยาลัยสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้ท้ังครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาพบว่า บุคลากรดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ และส่ือการสอนโดยรวมเฉล่ียอยู่ในคุณภาพระดับมาก (4.0) ขึ้นไป  
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 3.4 ระบบกิจกรรม และการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
                             วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม จากปรัชญาของ
สถานศึกษาท่ีว่า “ส านึกคุณธรรม ปัญญาเลิศล้ า...” รวมถึงอัตลักษณ์ในตัวผู้เรียน อันจะน าไปสู่ความเป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย จึงจัดให้มีระบบกิจกรรม และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา อย่างหลากหลาย 
เพื่อเน้นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทยให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชน สังคม และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
นกัศึกษาท่ีเข้ารวมด าเนินกิจกรรม และโครงการอย่างเหมาะสม จากการตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการท้ังส้ิน โดยเฉล่ียในอัตราส่วนร้อยละมากกว่า 90.0  เมื่อประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 75 ของเปูาหมายท้ังปริมาณและคุณภาพ
ท่ีก าหนดไว้ และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนข้อบกพร่องต่าง ๆ วิทยาลัยได้น ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

 

 วิทยาลัยมีความตระหนัก ความพยายาม และสัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
ดังท่ีได้มีการก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม ต่างๆ ไว้ในแผนงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็น
จ านวนมากกว่า 15 โครงการ เช่น โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน โครงการคืนความรู้สู่ชุมชน โครงการบัญชี
ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในสถานศึกษาออกเผยแพร่สู่
ประชาชน ชุมชน สังคม แสดงให้เห็นซึ่งความพยายามท่ีจะให้ความรู้ความสามารถ ในเชิงวิชาการไปใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง และได้ผลเป็นอย่างดี คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
วิชาการท่ีนักเรียน นักศึกษาด าเนินการอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

 

 3.5 ความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และระบบสารสนเทศเพื อการบริหารจัดการ  

   วิทยาลัย โดยผู้บริหารตระหนักในความส าคัญท่ีจะต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (Management Information System: MIS) ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนอง
ด้วยความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จึงก าหนดให้มีฝุายทะเบียนและสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมระบบต่าง ๆ 
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บและสร้างฐานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการ เช่น การด าเนินการติดต้ัง
ระบบอินเตอร์เน็ท ความเร็วสูงของ TOT เพื่อบริการนักเรียน นักศึกษา พัฒนาโปรแกรมระบบการเงิน 
ระบบงานกองทุน ระบบบันทึกเวลามาเรียน ระบบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบประมวลผลการ
เรียน ระเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ ได้น ามาใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมของวิทยาลัย ท้ังหมดและสามารถประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา เมื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 

 การก าหนดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งจาก
การท่ีวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการก าหนดตัวบุคคลากรเพื่อหน้าท่ีเป็นผู้น าองค์กร ด้วย
เห็นว่า การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจท่ีต้ังไว้  จ าเป็น  
ต้องมีผู้น าท่ีเก่ง และเป็นมืออาชีพ  วิทยาลัยจึงได้ แต่งต้ัง ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ให้เป็นผู้อ านวยการ โดยท่ี
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ในระดับ
คุณภาพสูงมาก ได้ท าการบริหารจัดการวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด ท้ังนี้ด้วยการ
บริหารท่ีเป็นไปตามหลักการบริหารท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) ด้วย
การกระจายอ านาจให้แก่องค์คณะบุคคลและบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย   
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รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย และคณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ในการตัดสินใจได้โดยเต็มท่ี 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะต้ังแต่การเตรียมการ การด าเนินงาน และการประเมินผล  ผู้บริหาร
ได้แสดงออกถึงความพยายามสรรหาและระดมความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลและปัจจัยในการ
บริหารจัดการ ดังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาการ ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1-3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การมัธยมศึกษา เขต 30 กอง
บังคับการต ารวจจังหวัดชัยภูมิ สถานีต ารวจภูธรเองชัยภูมิ ศาลยุติธรรมต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น จาก
การส ารวจความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามีความสามารถในการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

       3.6 การน าผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที  3 และข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

   ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบท่ี 3 เมื่อวันท่ี 27 - 29 กรกฎาคม 2554 และ
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ในปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะข้อเสนอแนะในระดับมาตรฐานไป
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามกรอบการประเมินมาตรฐานเดิม จนถึงปีการศึกษา 
2560 ซึ่งอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้  

3.6.1 วิทยาลัยควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ โดยผู้ตรวจสอบ 
ภายนอก เพื่อน าผลการประเมินมาก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็น
จริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  
                          วิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ชุมชน 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง โดยการประชุม ปรึกษา ส ารวจสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจอย่ าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน ามาปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
                3.6.2  ควรให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติงาน ท่ีแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาฯ อย่างชัดเจน  
                         วิทยาลัยก าหนดให้มีโครงการ/งาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง ท่ีมุ่งสร้าง
เสริมอัตลักษณ์ในตัวผู้เรียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา  
                3.6.3 วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมความรู้พื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนท้ังสามด้าน (ความรู้ 
ความสามารถ ความคิด) ปลูกฝ่ังและจัดกิจกรรมให้ความส าคัญและตระหนักในการน าไปใช้ประโยชน์  
           วิทยาลัยจัดให้มีครูผู้สอนท่ีมีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์มาเป็นผู้สอน ประกอบกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยในกลุ่มรายวิชา
ดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีการสอนเสริม ทบทวน ติวและเก็งข้อสอบหลังคาบเรียน และนอกเวลาเรียน 

  3.6.4 วิทยาลัยควรมีการท าสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง 
หน่วยงานราชการ และเอกชน ท่ีชัดเจนในการแลกเปล่ียนบุคลากรร่วมกัน  
          วิทยาลัยจัดให้มีการท าสัญญาตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปล่ียน
บุคลากรร่วมกันกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัย ศูนย์การเรียนจังหวัดชัยภูมิ สถานี
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ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองชัยภูมิ มูลนิธิธรรมดี ได้ดี เพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างอุตสาหกรรม การ
โรงแรมและการท่องเท่ียว   

3.6.5  วิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการท าวิจัย และงานสร้างสรรค์ของ 
บุคลากร และสนับสนุนในการให้บุคลากรได้ไปน าเสนอผลงานวิชาการ  
             วิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมให้ครูและบุคลากรจัดท าการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ท่ีเป็นการปฏิบัติและใช้ได้จริง โดยเฉพาะการวิจัยในช้ันเรียนรวมถึงส่ิงประดิษฐ์อื่นๆ  และเผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซท์/เฟซบุ๊คของวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ผ่านโครงการ/งานและกิจกรรมต่างๆ  
   3.6.6  ควรจัดสัมมนาร่วมกันในการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดท าแผนงานควบคุมความเส่ียง
ในทุกด้านของสถานศึกษา   
                        วิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน มีฝุาย/งานท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบและปรับปรุงผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงท้ังท่ีเกี่ยวกับ
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน ผู้เรียน และอื่นๆ ซึ่งโดยรวมจัดให้มีการประชุมปรึกษากันเป็นประจ าทุกเดือนและ
วาระพิเศษด้วยการประชุมสภากาแฟผู้บริหารทุกเช้าวันศุกร์หรือวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ในขณะท่ี
ผู้รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง คือ ฝุายกิจการนักศึกษาและฝุายบริหารงานท่ัวไปก็มีการประชุมเพื่อร่วม
ปรึกษากันอยู่เสมอ 

3.6.7  วิทยาลัยควรวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET แต่เนิ่นๆ  
                         วิทยาลัยก าหนดให้มีการติวข้อสอบ (V-NET) หลังคาบเรียนและนอกเวลาการสอน  

3.6.8 ควรให้เวลามากขึ้นในการวางแผนงานของสถานศึกษาท่ีประชาคมมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
                          วิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานท้ังระบบ จากผู้ปกครอง 
ชุมชน เครือข่ายประกอบกับการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 

3.6.9 วิทยาลัยควรมีระบบติดตามข้อมูล เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จ 
การศึกษาและการมีงานท า ควรเช่ือมโยงระบบท้ังหมดเป็นระบบเดียวกัน เพื่อประมวลผลได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความวัตถุประสงค์  
               3.6.10 วิทยาลัยก าหนดให้ฝุายวิชาการ โดยงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามข้อมูล 
เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จการศึกษาและการมีงานท า 

                ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทางในการส่ือสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส าคัญมากไปส าคัญน้อย เช่น สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ แบบ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากบริษัท) เพื่อน ผู้ปกครอง บุตรหลานครู/อาจารย์ บริษัท (แบบสอบถามความพึง
พอใจ) และ ไปรษณียบัตร เป็นต้น  

     3.6.11 วิทยาลัยจัดให้มีเว็บไซท์ เฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ชมรมศิษย์เก่า การส่งข้อความทาง 
อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังในกลุ่มผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
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                3.6.12  ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริมแรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน 
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพิ่มข้ึน ท้ังในด้านการวางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ เพื่อวางแผน
ในปีต่อ ๆ   ไป (PDCA)  

         วิทยาลัยจัดให้มีการแนะแนวศึกษาต่อท้ังภายในและสถานศึกษาจากภายนอก แนะ
แนวอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีฝุาย/งาน
รับผิดชอบในการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงต่อเนื่อง 
                 3.6.13  วิทยาลัยควรเน้นและเพิ่มเติมการท างานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผล
การเรียนในบางรายวิชาส าหรับนักเรียนบางคนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าหรือมีปัญหา 
ควบคู่กับการพัฒนาของส่ือการเรียนการสอนต่อไป เช่น เน้นการเรียนการสอนด้านภาษาให้มากขึ้นทุกสาขา 
เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน เน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น
เนื่องจากเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับงานด้านอาชีวศึกษา    
      วิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริม จัดให้มีการนิเทศการสอน ให้ข้อมูลปูอนกลับ ติดตาม 
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาผลการเรียน ประชุม ปรึกษาในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานส าคัญ ท้ังคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การท า
วิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

3.6.14 สถานศึกษาควรปรับสัดส่วนระหว่างนักเรียนต่อโครงงานให้เหมาะสม โดยการ 
พิจารณาหัวข้อโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน  

          วิทยาลัยท าความเข้าใจในระหว่างครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องเพื่ อจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและผลิตผลงานส าคัญเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ ในสัดส่วนของนักเรียนระดับ ปวช. เป็น 
ไม่เกิน 3:1 และนักศึกษาระดับ ปวส. เป็นไม่เกิน 2:1 

3.6.15  สถานศึกษาควรส่งเสริมในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในระดับสูงกว่าสถานศึกษาให้มากขึ้น ท าร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น  

            วิทยาลัยส่งเสริมให้มีผลงานผู้เรียน ท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือผลงานอื่นๆ และส่ง
ประกวดในระดับจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ 

3.6.16 สถานศึกษาควรอบรมและส่งเสริมพัฒนาผลงานและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ท้ัง
แนวคิดและช้ินงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่ในระดับประเทศ น ามาใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น 
โดยก าหนดเป็นนโยบายของวิทยาลัย และให้ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย เทอมละ 1 เรื่อง 
หรือประมาณ ปีละ 2 เรื่อง  

        วิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผลิตผลงานสร้างสรรค์ท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
งานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในช้ันเรียน และเผยแพร่ทางเว็บไซท์ เฟซบุ๊ค   

3.6.17 สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริการวิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้แต่ละสาขางานได้มีการ
บริการวิชาการร่วมกัน  

      วิทยาลัยจัดให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น 
การสอน/อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ การประสานกับสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) เพื่อร่วมพัฒนาทางวิชาชีพ (ผลงานวิชาการ) ให้แก่คณะครูท้ัง
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จังหวัด การจัดอบรมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ตามโครงการพลังใส
สร้างสรรค์ บ่มเพาะพันธุ์อาชีพ  

3.6.18 สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
กรอบหน้าท่ีตามกฎหมายให้มากขึ้น  

          วิทยาลัยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามก าหนดโดยต่อเนือง ภาคเรียนละ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

3.6.19  สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา 
รูปแบบ ข้อมูลใน Website ให้มีสารประโยชน์ต่อสถานศึกษาและบริการทางวิชาการ  

         วิทยา ลัยจัดให้มี การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหาร จัดการ 
(Management Information System: MIS) มาใช้ และพัฒนาเว็บไซท์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่ือสาร
กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยท่ัวไป 

3.6.20 สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรง
กับสาขางานให้มากขึ้น  

          วิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู/บุคลากรเป็นประจ าสม่ าเสมอด้วยการ
ส่งเข้าประชุม สัมมนาท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
3.6.21 สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการให้กับบุคลากร  

               วิทยาลัยจัดให้ทุนแก่ครู บุคลากรเพื่อศึกษาต่อ และปรับคุณวุฒิเงินเดือน ค่าจ้างให้
ตามก าหนด 

3.6.22 ควรพัฒนาบุคลากร แบบฟอร์มการประเมินบุคลากรเพื่อให้สอดคลอดคล้องกับ 
บทบาทของบุคลากรต่อการพัฒนาสถานศึกษา  

               วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินบุคลากรต่อเนื่องตามแบบท่ีก าหนด รวมท้ังการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบทบาท หน้าท่ีในงานของครูและบุคลากร  

3.6.23 ควรน าผลของการประเมินบุคลากรมาท าการวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา 
สถานศึกษาต่อไป  

 วิทยาลัยน าผลการประเมินครู/บุคลากรมาใช้ต่อเนื่อง ด้วยการให้รางวัลชมเชย 
และใหข้้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรม 
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       (2) ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
  (2.1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีเปิดสอนระดับปริญญา เปิดสอนในสาขาวิชาท่ีมี
ความพร้อมและศักยภาพ 
                               - แนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย ระเบียบ กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความตึงเกินไปและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมท่ี
เปล่ียนไปท้ังในเชิงพื้นท่ีเชิงกว้างและบุคลากรประจ า ท้ังท่ีในภาครัฐพยายามและก าหนดนโยบายท่ีจะลด
ขนาดองค์กรลง (Minimization) และเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมจากองค์กรภายนอก (Outsourcing) ให้มาก
ขึ้น ดังนั้นภาครัฐต้องสร้างมิติท่ีเอื้อให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนภารกิจท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถด ารงอยู่ได้ในเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันวิทยาลัยได้ท าบันทึกความเข้าใจ
กับสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานครในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ อันเป็นการ
ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางหนึ่งให้แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและพื้นท่ีใกล้เคียง   
 (2.2) ควรท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ 
และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
  - แนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย วิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารและครูวิทยาลัยเอกชนจังหวัดชัยภูมิ จึงเป็นข้อได้เปรียบท่ีจะประสานความร่วมมือท้ังการให้
และขอความช่วยเหลือในการพัฒนาทางวิชาการต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา ในส่วน
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเอกชน ผู้บริหารของวิทยาลัยได้เป็นคณะกรรมการในสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษาและเครือข่าย เช่น จัดการประชุมสัมมนาจัดโครงการเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
นักศึกษาทุกปีการศึกษา รวมท้ังการจัดท าแบบทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพกลางเพื่อใช้ในการทดสอบ
นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
 (2.3) เปิดหลักสูตรให้ถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาท่ีมีความพร้อม เช่น สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจหรือเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
 - แนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย วิทยาลัยมีข้อได้เปรียบท่ีต้ังอยู่ในบริเวณศูนย์กลาง
ชุมชนเมือง การส่ือสาร และการคมนาคมสะดวกในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษามีความพร้อม แต่
ด้วยปัญหาเชิงกฎหมายจึงไม่สามารถเปิดท าการสอนด้วยสถานศึกษาเองได้ ดังนั้น จึงก าหนดกรอบนโยบาย
ไว้กว้างๆ ว่าจะร่วมกับวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่นเปิดท าการสอนดังท่ีร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอน
ในระดับปริญญาโทในปัจจุบัน  
 (2.4)  ควรจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 - แนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ก าหนดให้มีรายวิชา
สัมมนาวิชาชีพ และรายวิชาโครงการวิชาชีพ การฝึกประสบการวิชาชีพประกอบกับการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีน้ าหนักรายวิชาละ 4 หน่วยกิต ซึ่งจุดมุ่งหมายและระบบการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติการวางแผนหรือเขียนแผนธุรกิจ เขียนโครงการ ฝึกทดลองและปฏิบัติ
จริง เพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะท้ังในด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง     
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 (2.5)  ควรพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ 

 - แนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย สถานศึกษาก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และการประสานโครงการกับองค์การ หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นเพื่อจัดการความรู้ในทางวิชาการและ
วิชาชีพ เช่น การเป็นเจ้าภาพโครงการแข่งทักษะทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันกีฬา
อนุบาลเอกชนจังหวัดชัยภูมิ การบริการสถานท่ีเพื่อประชุมทางวิชาการ การเป็นศูนย์การเรียนระดับปริญญา
โทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประสานกับหน่วยงานท้ังหลายท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่น 
ฯลฯ ดังได้อภิปรายมาแล้วสะท้อนให้เห็นได้ว่า สถานศึกษาได้มีบทบาทของการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ของจังหวัดมาโดยต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที   ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที พึงประสงค์ 

       การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

   ๑.๑ ด้านความรู้ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรีองานท่ีท า โดยเน้นความรู้ ,เชิงทฤษฏีและ/
หรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับบริบทโลกในศตวรรษท่ี 

๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

    ๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติ

และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 มาตรฐานที  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการ ทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ หน่วยงานต้นลังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
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เพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและ
วัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้
ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 มาตรฐานที  ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด าเนินการให้มีการสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  
  ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓.๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ จัดท านวั ตกรรม ส่ิงประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ  ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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4. การวิเคราะห์จุดแข็งหรือจุดเดน่ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคคุกคามองคก์ร 
(SWOT Analyses)   

 
                        

วิทยาลัยชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้น าสภาพการณ์ปัจจุบัน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
ปี 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสงกัด ปีการศึกษา 2558 และการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษา ประกอบกับข้อมูล และสารสนเทศอื่น ๆ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 
สว็อท (SWOT Technique) เพื่อให้ทราบจุดแข็ง หรือจุดเด่น (Strengths: S) จุดอ่อน หรือจุดด้อย 
(Weaknesses: W) โอกาสท่ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Opportunities: T) และอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก (Threats: T) โดยใช้กรอบพิจารณาเชิงระบบ และกรอบมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน 6 ด้าน ท่ีประกอบด้วย : ด้านท่ี1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ด้านท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านท่ี 4 การบริการ
วิชาชีพสู่สังคม ด้านท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย และด้านท่ี 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 

จุดแข็ง/จุดเด่น (Strengths) จุดอ่อน/จุดด้อย (Weaknesses) 
ด้านบริบทและสภาพโดยทั วไปของวิทยาลัย 
- วิทยาลัย มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
ท้ังในด้านพื้นท่ี อาคาร สถานท่ี เช่น ห้องเรียนและ
ห้องเรียนปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
สนามกีฬาบริเวณรอบ ๆ  อาคารประกอบ เช่น โรง
อาหารห้องประชุม ห้องน้ า ห้องส้วม 
 
 
ด้านที  1 ด้านผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
- อัตราร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีผ่านข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับสูง 
- นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีใน
กลุ่มวิชาชีพ  
- ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นใน
การศึกษา ค้นคว้า 
- ร้อยละของการได้งานท าภายใน 1 ปี การประกอบ
อาชีพอิสระ รวมท้ังการศึกษาต่อ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยเฉล่ียอยู่ในระดับคุณภาพดี   
- ระดับของความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/
หน่วยงานท่ีผู้เรียนส าเร็จการศึกษาออกไปท างานอยู่
ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ สังคม 
ชุมชน สถานศึกษาต่างๆ จากการประกวด/แข่งขัน

ด้านบริบทและสภาพโดยทั วไปของวิทยาลัย 
- พื้นท่ีของสถานศึกษามีจ ากัด ไม่มีโอกาสขยาย
เพื่อรองรับกิจกรรมบางอย่างท่ีใช้พื้นท่ีมากและเป็น
ท่ีนิยม เช่น กีฬาฟุตบอล โรงยิมนาสติก ฯ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนยังอยู่ในระดับ
จ านวนไม่มากอย่างเพียงพอในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ
ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขางานการ
บัญช ี 
ด้านที  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
- การประสานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 
เอาไปใส่ในระบบข้อมูล 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในระดับเพียงน่า
พอใจหรือปานกลางเท่านั้นอนัอาจน าไปสู่การใช้
เป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นไม่ดี  
- ผู้เรียนบางส่วนขาดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ไม่มี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ที่เพียงพอ หรือขาดความพร้อม 
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ซึ่งมักได้รับรางวัลในปริมาณและคุณภาพระดับน่า
พอใจ-พอใจมากอยู่เสมอ 
 

ด้านที  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 
 - จ านวนช่ัวโมงท่ีให้กับวิชาปฏิบัติและจ านวนช่ัวโมง
ท่ีนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
สถานศึกษาปรับเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท าให้มี
สัดส่วนภาคปฏิบัติท่ีชัดเจนและเพิ่มมากขึ้น 
- ปริมาณ/คุณภาพและอัตราการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์และส่ือการสอนอย่างคุ้มค่า ครูผู้สอน และ
นักเรียนนักศึกษาใช้ได้ท่ัวถึงในระดับคุณภาพดี 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ท้ังครู อาจารย์และ
นักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอน 
และการฝึกประสบการณ์ อยู่ในระดับดี 
- จ านวนช่ัวโมงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท้ัง
ภาครัฐ เอกชนในการใช้เครื่องมือฯ มีความชัดเจน
มากในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 40 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ ในช่วง 20 สัปดาห์ส าหรับนักเรียน 
ปวช. และ10 สัปดาห์ส าหรับ นักศึกษา ปวส. 
ด้านที  3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา - 
จ านวนนักเรียน นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจ า อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้วยสัดส่วน 
ประมาณ 18.89:1 
- อัตราส่วนของงบประมาณด าเนินการต่อนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า 
- ครู อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละ
สาขา มีจ านวน 19 คน ในประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม และ 11 คนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น 1:21 
- อัตราส่วนร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ฯ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก         
คือร้อยละ 100 
- อัตราส่วนร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึกต่อ
งบประมาณด าเนินการ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
- ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในศูนย์วิทยบริการ ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ามีเพียงพอและอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี 
- จ านวนคน- ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 

ด้านที  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา  
- การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคียังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มตามระบบ 
- อุปกรณ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสียและ/
หรือเส่ือมสภาพเร็ว  
- ครูบางส่วนยังไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้หรือการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ครูผู้สอนและบุคลากรจ านวนหนึ่งมีอัตราการ
เปล่ียนงานสูง 
- ครูผู้สอนและบุคลากรยังได้รับการพัฒนาได้ไม่
กว้างขวางเพียงพอ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ
ยังขาดความหลากหลาย 
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จากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
ด้านที  4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
- จ านวนกิจกรรมและจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ปรากฏว่าสถานศึกษาจัดได้เพียงพอ
และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในระดับมาก 
-  อัตราส่วนร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในกิจการ
นักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับเพียงพอ 
- จ านวนผลงาน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
ประยุกต์/วิจัยเชิงปฏิบัติการและบทความทาง
วิชาการของอาจารย์/นักเรียน นักศึกษา มีจ านวนใน
ระดับมาก 
- จ านวนผลงาน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
ประยุกต์/วิจัยเชิงปฏิบัติการและบทความทาง
วิชาการของอาจารย์/นักเรียน นักศึกษา ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือในวงการธุรกจิ 
อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
- จ านวนเงินสนับสนุนผลงาน นวัตกรรม โครงงาน 
งานวิจัยประยุกต์/วิจัยเชิงปฏิบัติการและบทความ
ทางวิชาการของอาจารย์/นักเรียน นักศึกษา ต่อครู
อาจารย์ทั้งหมดอยู่ในระดับเพียงพอ 
ด้านที  5 นวัตกรรม.สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย   
- จ านวนกิจกรรมท่ีให้บริการทางวิชาการต่อชุมชน/
สังคมมีในระดับจ านวนเพียงพอ  
- งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมและโครงการท่ีบริการ
วิชาการต่อชุมชน สังคม ต่อปีอยู่ในระดับเพียงพอ 
ด้านที  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
- วิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอย่างหลากหลาย  
ด้าน 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- วิทยาลัย มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย และแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
- มีระบบ กลไกในการประกันคุณภาพภายในชัดเจน 
ต่อเนื่อง  
-ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
 

 
 
ด้านที  4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม  
- ลักษณะประโยชน์ของผลงาน นวัตกรรม 
โครงงาน งานวิจัยประยุกต์/วิจัยเชิงปฏิบัติการและ
บทความทางวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยังไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะบทความทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที  5 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
-  
 
 
 
ด้านที  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
- 
ด้าน 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- การเก็บข้อมูลในหลาย ๆ ตัวบ่งช้ี ขาดความ
ชัดเจน ยังไม่สามารถระบุความเป็นเหตุและผล 
- วัตถุประสงค์ เปูาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานบางส่วนยงั
ก าหนดไม่เป็นปรนัย วัดไม่ตรง หรือวัดไมไ่ด้  
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โอกาส/ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก

(Opportunities) 
อุปสรรค/ภาวะคุกตามจากภายนอก  

(Threats) 
ด้านสภาพโดยทั วไปของชุมชน ท้องถิ น สังคม 
- วิทยาลัย ต้ังอยู่ในเขตเมือง สะดวกต่อการคมนาคม 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ใกล้ห้างสรรพสินค้า  
- วิทยาลัย มีช่ือเสียง “ซี-แบ็ค C-BAC)” เป็นตรา 
(Brand) เริ่มเป็นท่ียอมรับในระดับท้องถิ่น ชุมชน
และสังคมระดับจังหวัดมากขึ้น แทนค าว่า “โพล่ีฯ 
(Polytechnic)” จากช่ือเดิม “ชัยภูมิโพลีเทคนิค” 
 
 
 
 
 
 
ด้านที  1 ด้านผูเ้รียนและส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา เป็นท่ียอมรับจากภายนอกจาก
การประเมินโดยหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประเมินความพึง
พอใจในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
ด้านที  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา  
- สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความ
ร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
ด้านที  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา - 
สถานศึกษาอุดมศึกษาต่าง ๆ ผลิตบุคลากรในสาขา
วิชาชีพมาก วิทยาลัยมีโอกาสเลือกบุคลากรท่ี
เหมาะสมตามความต้องการ 
 
 
 
 
 

ด้านสภาพโดยทั วไปของชุมชน ท้องถิ น สังคม 
- สภาพวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมเมือง  
-คุณภาพพื้นฐาน (Prerequisites) ท่ีจ าเป็นของ
ผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นยังไม่น่าพอใจ 
- นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระดับช่วง
ช้ันท่ี 4 และระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ภาครัฐท่ีไม่จ ากัด มีผลต่อการตัดสินใจเชิงค่านิยม
ของผู้ปกครองและผู้เรียน 
- สภาพฐานะสังคมเศรษฐกิจผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับต่ า ประกอบอาชีพเกษตรและลูกจ้างเป็นส่วน
ใหญ่  
- ภาวะแข่งขันในระหว่างกลุ่มสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเริ่มสูงขึ้น มีการเปิดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 
ด้านที  1 ด้านผู้เรียนและส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา  
- พื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมจาก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับใกล้เคียง
กับเกณฑ์เปูาหมาย ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อเนื่องท้ัง
ในระดับ ปวช. และ ปวส.   
ด้านที  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา   
- สถานประกอบการต่าง ๆ ยังไม่สามารถร่วมมือ
กับวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาในเชิงระบบทวิภาคีได้ 
 
ด้านที  3 ด้านการสนับสนนุการเรียนรู้ 
- ภาครัฐเปิดรับสมัครสอบบรรจุครูเป็นระยะ ๆ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน หรือ 
กลางป ี
- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบุคลากร
โดยเฉพาะครูสอนสายสามัญ หรือวิชาพื้นฐานได้ไม่
เพียงพอ เช่น ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  
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ด้านที  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
- แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากภายนอกมีอย่างหลากหลายและ
เช่ือมต่อเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเข้าสู่ภายใน
สถานศึกษาได้ รวมท้ังผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ต่าง ๆ  
ด้านที  5 ด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
- ชุมชน ท้องถิ่นสังคม หน่วยงานองค์การภายนอก
ต่าง ๆ ให้การยอมรับในวิทยาลัยและประสานขอรับ
การบริการในทางวิชาการจากวิทยาลัย อยู่เสมอ 
ด้านที  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
- วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
จังหวัดชัยภูมิในด้านงบประมาณเพื่อจัดโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ด้านที  7 ด้านการประกันคุณภาพการการศึกษา  
- ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากองค์ การ  หน่วยงาน
ภายนอกในระดับสูง หรือดีมาก 
ด้านที  8 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีความเข้าใจ ยอมรับใน
การเป็นกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายใน
และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยได้ครอบคลุมมิติมากขึ้น 
 
 

ด้านที  4 ด้านการวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ 
- การประสานงานกับองค์กร หน่วยงานภายนอก
ในการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่
เป็นการเพียงพอ 
 
ด้านที  5 ด้านการบริการวิชาการ 
- 
 
 
 
ด้านที  6 ด้านกิจการนักศึกษาและด้านบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- 
 
 
ด้านที  7 ด้านการบริหารจัดการ 
- 
 
ด้านที  8 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-  
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5. กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีการศึกษา  2561    
กลยุทธ์ที  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ.  

ประเด็นการประเมิน 
1 งานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ท่ีส าเร็จการศึกษา 
1. เพื่อส ารวจการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และการศึกษาต่อของนักเรียน
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการ
ว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 

3. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รายงานผลไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอนถาม และส่ง
ข้อมูลกลับมายังวิทยาลัยคิดเป็น
ร้อยละ 85 

2. สถานประกอบการตอบแบบสอบ
ความความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าท างานใน
สถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 
85 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยสามารถพัฒนาผู้เรียนได้

อย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

2. สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ
สนองตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2  
และ 1.3 
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2 งานจัดสอบวัดระดับคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา 
๑. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ก่อนส าเร็จการศึกษา  

๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะ
ตรงตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา น าผลท่ี
ได้จากการทดสอบไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้  

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา สามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ของผู้เข้าทดสอบ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าใบ
ประกาศท่ีได้จากทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้    

๑. แบบสอบถามภาวการณ์ท างาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒. แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 
1.2 และ 1.3 

3 โครงการ Junior Job 
Training 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
นักเรียน ระดับ ปวช.2 ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับ ปวช.
3  
2. เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.2 
เรียนรู้การท างานจริง ฝึกการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียน ระดับ ปวช.2  ได้รับการ
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100     
เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
จริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
   - หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน มีค่าเฉล่ียไม่
ต่ ากว่า 3.50 จากมาตรวัด 5 ระดับ 

   - มีการจัดให้นักเรียน ปวช.2 
เข้ารับการฝึกงาน ครบทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100 
   - มีการสรุปจ านวนนักเรียน
ฝึกงานแยกตามสถานท่ีฝึกงาน 
   - มีการด าเนินการให้หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ ประเมิน
ความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเป็นไป
ตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 
   - มีการสรุปผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนฝึกงาน  

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2  
และ 1.3 
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กลยุทธ์ที  2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านยิมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์            

ที  แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม น าสู่ To Be 
Number One 

1. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน นักศึกษาและระหว่าง
นักเรียน นักศึกษา ด้วยกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
เข้าใจถึง อัตลักษณ์ ของวิทยาลัย 
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
สามารถน าอัตลักษณ์ไปปรับใช้ใน
การด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ และได้เตรียมความ
พร้อมในการเปิดเรียนใหม่ 

4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะนักเรียน นักศึกษา 

1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 
1.1 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ 

ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม น าสู่ To Be 
Number One ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น าสู่ To 
Be Number One จ านวน 5 วัน 4 
คืน ตามแผนงานท่ีก าหนด 
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ผู้
เข้ารับการอบรม มีปฏิสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา รวมถึง 
กับคณะครู อาจารย์ 

2.2 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ผู้
เข้ารับการอบรม ทราบกฎระเบียบ 
ข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ 
สามารถปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อน

1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าร่วม
กิจกรรมตามก าหนดการ 5 วัน 4 
คืน ตามแผนงานท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษาใหม่ท้ังหมด 
2. เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทราบ
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมใน
การเปิดเรียนใหม่ มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทของตนเอง มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม รู้จักการน าหลักธรรม 
เบ้ืองต้น ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม โดยจากการ
ประเมินกิจกรรมตามโครงการมี
ระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวม 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 
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นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ 
อย่างมีความสุข  

2.3 บุคลากร ครู นักเรียน 
นักศึกษา         มีความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ตามโครงการในระดับ
คุณภาพ 4.00 ขึ้นไป จากระบบ
คะแนนเต็ม 5 

ไม่น้อยกว่า ระดับคะแนน 4.00 
จากมาตรวัด ระดับคะแนน ๕.00 
 

2 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม พัฒนาจิต เตรียม
ความพร้อมสู่ JJT 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา ต้ังมั่นในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา จิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่างสงบ
สุข 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
เตรียมความพร้อมส าหรับการออก
ฝึกประสบการณ์ตามโครงการ 
JUNIOR JOB TRAINING ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 เข้ารับ
การอบรม ตามโครงการ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 3 วัน 2 คืน ตาม
แผนงานท่ีก าหนด 
๒. เชิงคุณภาพ 

2.1  นักเรียนได้รับการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา เข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ตระหนักถึง
การมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ อัน
เป็นพื้นฐานในการปรับตนให้สามารถ

1. เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้ารับ
การอบรมตามโครงการอบรม 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 
90 ขึ้นไป จากจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ได้เจริญสติภาวนา เข้าใจ
ในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น ตระหนักถึง
การมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ อัน

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 
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อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในหน่วยงาน 
และในสังคมได้อย่างสงบสุขต่อไป 

2.2  นักเรียน นักศึกษา มีความ
พร้อมด้านภาวะจิตใจ เพื่อเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์ตามโครงการ 
JUNIOR JOB TRAINING ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2.3  นักศึกษา มีความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม ตามโครงการในระดับคุณภาพ 
4.00 ขึ้นไป จากระบบคะแนนเต็ม 
5 

เป็นพื้นฐานในการปรับตนให้
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่าง
สงบสุขต่อไป รวมถึง มีความพร้อม
ด้านภาวะจิตใจ เพื่อเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ตามโครงการ 
JUNIOR JOB TRAINING ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยจากการ
ประเมินกิจกรรมตามโครงการมี
ระดับความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 
ไม่น้อยกว่า ระดับคะแนน 4.00 
จากมาตรวัด ระดับคะแนน ๕.00 

3 โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เตรียม
ความพร้อม เพื่อส าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา ต้ังมั่นในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา จิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่าง 

สงบสุข 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้

เตรียมความพร้อมส าหรับการส าเร็จ

1. เชิงปริมาณ 
1.1. นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 และ ประจ าปี
การศึกษา 2561 เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 90 ข้ึนไป จาก
จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 3 
วัน 2 คืน ตามแผนงานท่ีก าหนด 

1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2561 เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอบรม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90 
ขึ้นไป จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญ

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
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การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ๒. เชิงคุณภาพ 
 2.1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้
เจริญสติภาวนา เข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองเป็นส าคัญ เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ตระหนักถึงการมีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่างสงบ
สุขต่อไป 
 2.2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
พร้อม เมื่อส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 
 2.3. นักศึกษา มีความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม ตามโครงการในระดับคุณภาพ 
4.00 ขึ้นไปจากระบบคะแนนเต็ม 5 

สติภาวนา เข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเองเป็นส าคัญ เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ตระหนักถึงการมีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการ
ปรับตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นในหน่วยงาน และในสังคมได้
อย่างสงบสุข เมื่อส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 โดยจากการ
ประเมินกิจกรรมตามโครงการต้อง
มีระดับความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวม 
ไม่น้อยกว่า ระดับคะแนน 4.00 
จากมาตรวัด ระดับคะแนน ๕.00 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๑. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้
เรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ ของ
วันส าคัญต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๒. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
1.1. นักเรียน นักศึกษา ครูและ

บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป จากจ านวน

1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 ข้ึนไป

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
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ร่วมอนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของวันส าคัญ
ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๓. นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีส าคัญสืบไป 

กลุ่มเปูาหมาย 
1.2. จัดกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม
แผนงานท่ีก าหนด ดังนี้ 
 กิจกรรมวันไหว้คร ู/ กิจกรรมสาย
สัมพันธ์วันแม ่/ กิจกรรมนุ่งซิน่ไม่นุง่
ส้ัน สวดมนต์ทุกวันพระ / กิจกรรม
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 
/ กิจกรรม ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้งประจ าเดือน / กิจกรรม 
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
/ กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 
๒. เชิงคุณภาพ 
 2.1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ 
ตระหนักถึง ความส าคัญของ ของวัน
แม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันส าคัญท่ี
เกี่ยวกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 
ท่ีส าคัญ สืบไป 
2.2. นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ

จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง 
ความส าคัญของวันส าคัญ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี ในระดับความ
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บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการใน
ระดับคุณภาพ 4.00 ขึ้นไป จาก
ระบบคะแนนเต็ม 5 

พึงพอใจโดยเฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 
4 จากมาตรวัด ๕ ระดับ 

5 แผนงานติดตามและ
ตรวจสอบการมาเรียน 

๑.เพื่อลดสถิติการมาสายและการ
ขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
๒.เพื่อติดตามช่วยเหลือ นักเรียน
นักศึกษา โดยประสานงานกับ
ผู้ปกครองช่วยอบรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อการมาเรียนและจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1. เชิงปริมาณ  
    - ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ปัญหาด้านการขาดเรียน ได้รับรู้ถึง
พฤติกรรม การขาด ลา มาสาย ของ
นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 โดยนักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบต่อการมาเรียนมาก
ขึ้น 
2. เชิงคุณภาพ 
    - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
ระบบการติดตามตรวจสอบการมา
เรียนของนักเรียน นักศึกษา จนจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 
- จ านวนข้อมูล สถิติการมาเรียน
ของนักเรียน นักศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับคุณภาพ 
4.00 จากระบบคะแนนเต็ม5 
 
 
 
 
- ผู้ ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการ
มาเรียน 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 
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6 แผนงานระเบียบวินัย (การ

มาเข้าแถว การแต่งกาย 
และการรักษาความ
ปลอดภัย) 

๑.เพื่อให้มีแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปล่ียนกิจกรรมด้านต่างๆ
ให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 
๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ใหม้ีระเบียบวินัยต่อตนเอง 
และสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางวิทยาลัยฯ โดยแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อยด ารงไว้ซึ่งความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ 

1. เชิงปริมาณ 
   - นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยฯมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
วิทยาลัยฯโดยแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยด ารงไว้ซึง่ความเป็นผล
เมืองท่ีดีของชาติคิดเป็นร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ
วินัย สามรถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางวิทยาลัยท่ีก าหนดได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมท่ัวไป 
 

 
-นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย
ต่อตนเองและสังคมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯได้
อย่างเหมาะสมในระดับคุณภาพ 
4.00 จากระดับเต็ม 5 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 
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กลยุทธ์ที  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 งานแผนการสอน 1. เพื่อให้ครูผู้สอน วิทยาลัย

เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถท าประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) และชุดการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  
 

1. เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ทุกกลุ่มวิชา จัดท า
ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) และชุดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามรายวิชา
ท่ีได้รับมอบหมายในการสอนในแต่
ละภาคเรียนได้  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการท า
ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) และชุดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ถูกต้อง  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
 
1. ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยี

ชัยภูมิบริหารธุรกิจ ทุกกลุ่มวิชา 
จัดท าประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) และชุด
การเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ตามรายวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายในการสอนในแต่ละ
ภาคเรียนได้   

2.  ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีความรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถ
ในการท าประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) และชุด
การเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะได้ถูกต้อง   

 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.1,  
2.2 
มาตรฐานท่ี  3  
ประเด็นท่ี 3.2  
 
 

2 งานส่ือการเรียน การสอน ๑. เพื่อวางแผนจัดหา จัดท าการ
ให้บริการ ส่ือการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  

1. เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนสามารถใช้งานวัสดุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 

 
 
๑. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการ

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.2 
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ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
๒. จัดหา  รวบรวมวัสดุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้า
ของครู ให้สอดคล้องการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

๓. อ านวยความความสะดวกและ
ให้บริการแก่ครูในการจัดส่ือการ
เรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน ได้ครบถ้วน อย่างน้อย
ร้อยละ  ๘๐ 

2. เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนสามารถน าวัสดุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น   

ใช้งานวัสดุ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆใน
วิทยาลัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

๒. ผลการส ารวจความพร้อมใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆใน
ห้องเรียน พร้อมใช้งานอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  

 

3 งานนิเทศการสอน 1. เพื่อให้คณะกรรมการนิเทศและ
ผู้เรียนได้รับ แสดงความคิดเห็น
ต่อการสอนของครูผู้สอน 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าผลการ
นิเทศมาปรับในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการนิเทศ และนักเรียน 

–นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
จากการนิเทศ  การสอน ร้อยละ 
80 ต่อ 1 ภาคเรียน 

2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาปรับปรุง
การสอนขึ้นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนมีการพัฒนาการสอนและ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

1. ผลการนิเทศการสอน 
2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาการสอน

และปรับปรุงอยู่เสมอ 
3. ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.2 
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ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
4 งานพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรให้มีความรู้ในงานและ
ทักษะในด้านต่าง ๆ 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้
ความสามารถและทักษะต่างๆ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างาน 

3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมบุคลากรให้
มีความพร้อมอยู่เสมอ 

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรได้อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ีตามความ
เหมาะสมอย่างน้อยร้อยละ  80  
ของบุคลากรท้ังหมด 

2. จัดประชุมอบรมประจ าเดือน 
อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีอยู่

ในระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า  
4.0 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ท างาน ในระดับไม่น้อยกว่า 4.0 
ในระดับคะแนนเต็ม 5.0 

1. บุคลากรได้อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

2. บุคลากรได้น าเอาความรู้ท่ีได้
จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานมาพัฒนาตนเอง 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.1 
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กลยุทธ์ที  4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัด

จ้าง 
1. เพื่อด าเนินการจัดซื้อพัสดุ/
ครุภัณฑ์ในการต่างๆ ตามใบจัดซื้อจัด
จ้าง 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบ 
ง่ายต่อการดูแลตรวจสอบ 

1. เชิงปริมาณ 
    งานพัสดุ/ครุภัณฑ์  ด าเนินการ
จัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามใบจัดซื้อจัด
จ้าง คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 งานพัสดุ/ครุภัณฑ์   
ท่ีท าการจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   2.2 การจัดซื้อเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 วัสดุครุภัณฑ์มีเพียงต่อการใช้งาน
ในทุกสาขาวิชา 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

2 จัดท าข้อมูลนตรวจรับและ
ลงทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

-  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจรับ
และลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
    มีข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. เชิงคุณภาพ  
    ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับพัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน
ระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 4.00จาก
มาตรวัด 5ระดับ 

1.  วิทยาลัยมีการจัดท าทะเบียน
การตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ 
2. วิทยาลัย       ำกับด ูแล 
ใน   ใช้จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และการ
บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

3 งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่าย
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. เพื่อควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ใน
วิทยาลัย  
2. เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาพัสดุ/
ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ 

1. เชิงปริมาณ 
    ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนได้  80 % 
2. เชิงคุณภาพ 

เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ได้รับการบ าร่งรักษาอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
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3. ควบคุมการใช้งานอย่างส้ินเปลือง 
4. เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบต่อความช ารุด
เสียหาย 

    การใช้พัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เหมาะสมกับงานได้ 100 % 

4 งานจัดท าข้อมูลการก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงด้าน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

1. เชิงปริมาณ 
   มีข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 
4.00 จากมาตรวัด 5 ระดับ 

1.     น     มีการ   น  
แล ด แล     แ ดล    
       น       น  กษาให ้   ด 
               แล  ล ด    
2.     น          ก ากับดูแล 
   ใ   าคาร สถานท่ี         น 
                 ฝึกงาน 
3.    น            แล    น  ให้
            ใ    น      ด 
                  
       ล ด  ัย 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
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กลยุทธ์ที  5 พัฒนาขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการสนับสนุนนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
๑. เพื่อน าข้อสรุป ข้อสังเกต และ

กระบวนการท่ีได้จากการจัดการ
เรียนการสอน มาเขียนสรุปเขียน
เป็นงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์  

๒. เพื่อส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ 
เข้าประกวด 

๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าประกวด 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนน าข้อสรุป ข้อสังเกต และ

กระบวนการท่ีได้จากการจัดการ
เรียนการสอน มาเขียนสรุปเขียน
เป็นงานวิจัยในช้ันเรียนได้ เชิง
คุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
ของจ านวนครูผู้สอน  

2. ครูผู้สอนส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ เข้า
ประกวด อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
ของจ านวนครูผู้สอน  

3. ครูผู้สอนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าประกวด อย่างน้อย
ร้อยละ  ๘๐ ของจ านวนครูผู้สอน 
เชิงคุณภาพ 

   ครูครูผู้สอนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าประกวด มีผลการ
รับรองผลงาน อยู่ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

๑. ครูผู้สอนมีผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นผลงานตนเอง 

๒. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ 

๓. มีผลการประกวด แข่งขัน 
งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ผลงานสร้างสรรค์  

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1,  
1.2, 1.3 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.2 
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กลยุทธ์ที  6 ระดมทรัพยากรเพื อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการทุนการศึกษา 1. เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุน

ค่าเล่าเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาท่ี
เรียนดี ประพฤติมีความสามารถ มีจิต
อาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ แก่
นักเรียน นักศึกษาและจูงใจให้เกิด
ความมานะพยายาม 
ในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
   - มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเรียนดี ประพฤติดี  
มีความสามารถ มีจิตอาสา แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จ านวน 20 ทุนๆละ
1,000 บาท 
   - มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี แก่
นักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 รวม 
150 ทุน 
   - จัดหาทุนมูลนิธิ SCG ระดับ ปวช.
จ านวน 2 ทุนๆละ 20,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
   - วิทยาลัยมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

 
- มีการจัดให้นักเรียน นักศึกษาท่ี
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ 
มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
- นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดโดยผ่านระบบดูแล
ช่วยเหลือของวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
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2 ชมรมรถตู้และศูนย์

ประสานงาน 
1. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
วิทยาลัยกับชุมชน ศูนย์
ประสานงาน/ชมรมรถตู้  
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 
3. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่
ชุมชน ศูนย์ประสานงาน/ชมรมรถตู้
และส่วนรวม 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษาของวิทยาลัยไปสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
 -  สมาชิกชมรมรถตู้และศูนย์
ประสานงาน ได้รับการประสานงาน
และเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
 -  สมาชิกชมรมรถตู้และศูนย์
ประสานงาน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มีค่าเฉล่ีย 
ไม่ต่ ากว่า 4.00 จากมาตรวัด 5 
ระดับ  

1. ในแต่ละปีการศึกษา มีชุมชน 
หรือผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกศูนย์
ประสานงานชุมชน และชมรมรถตู้ 
ไม่น้อยกว่า 15 ศูนย ์
2. ด าเนินการออกเย่ียมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา ศูนย์
ประสานงานในพื้นท่ีเขตอ าเภอ
เมืองและ 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
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กลยุทธ์ที  7  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการแนะแนวการศึกษา 

(สถานศึกษา-สถาน
ประกอบการ-ชุมชน) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล
แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  เ พื่ อ
ประกอบการตัดสินใจการเลือก
ศึกษาต่อตามความสนใจ และตรง
ตามความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง 
.2. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาการ
เรียนและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้
ผู้รับบริการได้เข้าใจบริบทแต่ละ
สาขาอาชีพ  และมีความเข้าใจถึง
เส้นทางหรือวิธีการการเรียนในการ
ไปสู่การประกอบอาชีพที่ต้องการ 
บนพื้นฐานของความชอบและความ
ถนัดของตนเอง 
.3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้รับบริการได้มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
สามารถเลือกสาขาท่ีเรียนและ
อาชีพเหมาะสมได้ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนในสถานศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลการศึกษาต่อและตัดตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา (สายอาชีพ) 
 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายในจังหวัดชัยภูมิ
ได้รับการบริการแนะแนวศึกษาต่อ
อย่างท่ัวถึง 
2.  สถานศึกษา/โรงเรียน ได้จัด
กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 

1.3 
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2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website และ Facebook 
   เพื่อแจ้งข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง และ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯให้นักเรียน 
นักศึก บุคลากรในวิทยาลัยฯและ
ผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผ่านทาง website และ 
Facebook ของวิทยาลัยฯ 
 

เชิงปริมาณ 
 - ผ่านทาง website จ านวนผู้เข้าชม   
  มากกว่า 5,000 คน 
 - ผ่านทาง Facebook  
 จ านวนผู้ติดตามมากกว่า 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนนักศึกษามี ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของ
วิทยาลัยฯ จากจ านวนผู้ติดตามและ
เข้าชมผ่าน website และ 
Facebook 

1. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
2. จ านวนผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3, 2.4 
 

3 งานผลิตส่ือ/ปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อแจ้งข่าวการรับสมัครเรียน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรในวิทยาลัยฯและ
ผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผ่านทาง ส่ือและปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ  เชิงปริมาณ 
                 - ปูายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักเรียนนักศึกษาจ านวน 200 ปูาย 
- - โปสเตอร์และโบชัวร์ประชาสัมพันธ์

นักเรียนนักศึกษาจ านวน  
- 6,000 แผ่น 
- เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษา บุคลากร  
ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปมี
ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของทางวิทยาลัย 

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.3 
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กลยุทธ์ที   8  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลการใช้  ICT เป็นฐาน 

ที  แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
-  งานพัฒนา / ฝึกอบรม 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับระบบ 
ประกันคุณภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท้ังของวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
และส านักงานประเมินมาตรฐานและ
รับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
3. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย มี
เจตคติท่ีดีต่อระบบการประกัน
คุณภาพ 

1. เชิงปริมาณ  
   จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้ัง
ระบบไม่ต่ ากว่าปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  
มีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4.00 โดยระบบ
คะแนนเต็ม 5 
   2.2 เจตคติของบุคลากรต่อระบบ
ประกันคุณภาพไม่ต่ ากว่า 4.00 โดย
ระบบให้คะแนนเต็ม 5 

1. บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. วิทยาลัยมีการก ากับติดตามให้
บุคลากรปฏิบติังานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.1, 2.2 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.1 
 

2 งานระบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อให้การท างานของแต่ละฝุาย
บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้  
2. เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดแนวทางการแก้ไข 
และปรับปรุงการด าเนินงานของแต่
ละฝุาย  
3. เพื่อจัดท าและพัฒนาเครื่องมือใน
การตรวจประเมิน 

1.  เชิงปริมาณ  
  บุคลากรของแต่ละฝุายร่วมกัน
ท างานตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด
ไว ้
 
2. เชิงคุณภาพ 
  ระดับคุณภาพของการท างานดีขึ้น
และได้มาตรฐาน 
   

1.  วิทยาลัยมีระบบการติดตาม
งานท่ีเป็นระบบ 
2.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ  มีความเป็นปัจจุบันสามรถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
 
 

ทุกมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน 
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3 งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 1. เพื่อจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระบบมาตรฐานของวิทยาลัย,  สอศ. 
และ สมศ. 
2. เพื่อให้ระบบการสืบค้นหาข้อมูล
และสารสนเทศของส านักประกัน
คุณภาพเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เพื่อให้วิทยาลัย มีระบบข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการน าไป
บริหารคุณภาพต่อไป 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสาร 
   1.2 ส านักประกันได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินท่ีได้
จากโครงการ/งานครบถ้วนทุก
รายการ 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
ได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
   2.2 ข้อมูลจากการประเมิน
โครงการ/งานมีความถูกต้องเพียงพอ 
เอื้อต่อการน าไปใช้ 

1.  วิทยาลัยมีระบบการติดตาม
งานท่ีเป็นระบบ 
2.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ  มีความเป็นปัจจุบันสามรถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
 
 

ทุกมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน 

4 งานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
และแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณประจ าปี 

1. รวบรวมและจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณฝุาย/งานต่าๆ ในแต่ปี
การศึกษา 
 2. เพื่อให้แต่ละฝุาย 
น างบประมาณท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน          
 

1. เชิงปริมาณ 
   ด าเนินการรวบรวมปฏิทิน
ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงบประมาณ
ฝุาย/งาน ครบทุกฝุาย   
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
    ทุกฝุายน าปฏิทินปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติการงบประมาณท่ีได้รับ 
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

1. ปฏิทินปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ประจ าป ี
2. การจัดสรรทรัพยากรด้าน
งบประมาณเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละฝุาย/งาน 
สาขาวิชา/อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.4 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารวทิยาลัยและคณะกรรมการร่วมภาคี  4 ฝุาย มติท่ี
ให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะในแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  9 พฤษภาคม  2562 

 
 
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและกรรมการร่วมภาคี 4 ฝุาย 

ครั้งท่ี  1/2562 
วันท่ี  9  พฤษภาคม  2562 

ณ ห้องประชุมเพชรประกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภิมบิหารธุรกิจ 
 
 

ฯลฯ 
 

เริ่มประชุม  เวลา   13.00 – 16.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     4.3 ด้วยวิทยาลัย ผ่านส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอน าเสนอแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562  ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

     มิติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังกล่าว และขอให้วิทยาลัยน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป 
 

ฯลฯ 
 
 

 
         
       

     (นางวลัยพันธ์  กองจันทร์) 
                                                         ผู้รับรองรายงาน 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
คณะท างาน 
 
  ๑.  ดร. อรอุมา ไชยเศรษฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
  ๒.   นางภารวี ผิวอ่อน   คณะท างาน   
  ๓.  นางนิรมล ค่ายสงคราม  คณะท างาน 
  ๔.  นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน  คณะท างาน 
  ๕. นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์  คณะท างาน  
  ๖.  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  คณะท างาน 
  ๗.  นางสาวลภัสรดา ตันมณี   คณะท างาน 
  ๘.  นางสาวรสลิน     จันทรา   คณะท างาน 
  ๙.  นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๐. นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.  การตรวจสอบและการรายงาน 

 

จุดเน้นในการพัฒนา วิธีการประเมิน ผู้ประเมิน 
ระยะเวลา

การประเมิน 
การรายงาน 

1. การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1. การตรวจสอบ 
2. สังเกต 
3. ทดสอบ 
4. สัมภาษณ์ 
5. แบบสอบถาม 
 

ฝุาย
วิชาการ 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

1. ผู้บริหาร
วิทยาลัย 

2. คณะกรรมการ
วิทยาลัย 

2. พัฒนาด้านทรัพยากรอาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และส่ิง
อ านวยความสะดวก 

1. การตรวจสอบ 
2. สังเกต 
3. ทดสอบ 
4. สัมภาษณ์ 

ฝุาย
วิชาการ 
ฝุายกิจการ
นักศึกษา 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

1. ผู้บริหาร
วิทยาลัย 

2. คณะกรรมการ
วิทยาลัย 

3. พัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการ 

1. การตรวจสอบ 
2. สังเกต 
3. รายงาน 
4. สัมภาษณ์ 
5. แบบสอบถาม 

ฝุาย
วิชาการ 
ฝุายกิจการ
นักศึกษา 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

1. คณะกรรมการ
วิทยาลัย 

4. พัฒนาด้านผลงานวิจัย และ
การบริการทางวิชาการต่อ
ชุมชน 

1. การตรวจสอบ 
2. สังเกต 
3. ทดสอบ 
4. สัมภาษณ์ 

ฝุาย
วิชาการ 
ฝุายกิจการ
นักศึกษา 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

1. คณะกรรมการ
วิทยาลัย 

 
“การประเมินคุณภาพการศึกษา” 

ระดับการศึกษา วิธีการประเมิน ผู้ประเมิน 
ระยะเวลา

การประเมิน 
การรายงาน 

ปวช. 
 การสังเกต 
 การทดสอบ 
 แบบสอบถาม 

ครูผู้สอน 
ฝุายวิชาการ 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

ฝุายวิชาการ 

ปวส. 
 การสังเกต 
 การทดสอบ 
 แบบสอบถาม 

ครูผู้สอน 
ฝุายวิชาการ 

ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

ฝุายวิชาการ 

 


