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ค ำน ำ 

 รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ฉบับ
นี้ จัดท าขึ้นส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการรายงานแก่หน่วยเหนืออันได้แก่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสะท้อนภาพของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา พันธกิจวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ของวิทยาลัย ซึ่งจะได้เป็นพ้ืนฐานประกอบการด าเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

 วิทยาลัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านที่
ได้ก่อให้เกิดผลิตภาพที่เป็นผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จขึ้นภายใต้การประสานงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ท าให้เราได้ร่วมชื่นชมในสัมฤทธิผลด้วยความภาคภูมิใจและจะเป็นฐานส าคัญให้เราก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นไป 

                         

      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

        30 เมษายน 2557     
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตอนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา           วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ            [รหัสสถานศึกษา 36100024] 

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่      9       เดือน        สิงหาคม           พ.ศ.         2522            .                            

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่      107ก/118         หมู่ที่        -       ถนน       ชัยประสิทธิ์                 .               

แขวง/ต าบล               ในเมือง                 เขต/อ าเภอ                ในเมือง                      . 

จังหวัด                  ชัยภูมิ                      เขตรหัสไปรษณีย์            36000                    . 

โทรศัพท ์              0-4481-1331             โทรสาร           0-4483-0386                       .                               

E-mail            cbac@thaimail.com        Website    www.c-bac.ac.th                       . 

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด              ชัยภูมิ                     เขต(ที่)           1             .             

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

    ย่านธุรกิจการค้า       ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

    ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน     ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 

    ใกล้นิคมอุตสาหกรรม      อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
 

3. ประวัติ ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะโดย สมศ.  
จากการประเมินรอบ 3 (28-30 ก.ค. 2554)  
ประวัติ : วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยคณะ ผู้ก่อตั้งและ 

ผู้บริหาร คือ อาจารย์ ดร.กุณฑล  ไชยเศรษฐ อาจารย์วลัยพันธ์  กองจันทร์ คุณรัศมี  ทองศรีพงษ์และ พ.ต.ต.
จ านงค์ ตันไพบูลย์  มีอาคารเรียน 3 หลัง เริ่มมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 315 คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาประเภท
วิชาพาณิชยกรรม  และช่างอุตสาหกรรม โดยมีชื่อเดิม เมื่อครั้งก่อตั้งว่า “โรงเรียนชัยภูมพิณิชยการ–ช่างกล
วิจิตรศิลป์”   ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค”   ซึ่งเปิดท าการสอน
เฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ” จนกระท่ัง ปี 2554 ได้เป็นชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ”     และมีชื่อเรียก
เป็นภาษาอังกฤษ ว่า Chaiyaphum Business Administration Technology College โดยยังคงใช้ชื่อย่อ 
C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดท าการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  ช่างอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้การถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์ กองจันทร์  โดยมี ดร. อรอุมา   
ไชยเศรษฐ เป็นผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
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นางยุพิน พรมเมืองเก่า 
งานวิชาการ 

 
 
 
 

 

นางยุพิน พรมเมืองเก่า 
งานทะเบียน/วัดผล 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวขวัญใจ ดิษฐระหาญ 
งานส่งเสรมิพฤติกรรม 

 
 
 
 
 

 

นางจินตนา  คงกลาง 
งานกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

นายกิตติเชษฐ์ สวสัดิ์ธนาสกุล 
ศูนย์วิทยบริการ 

งานวิชาการ 
 
 

4.  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 

นางวลัยพันธ์   กองจันทร์ 
ผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

 

นายสาโรจน์  เกษมศร ี
ผู้จัดการ 

 
 ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ 

ผู้อ านวยการ 
 

นางภารวี   ผิวอ่อน 
รองผู้อ านวยการบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 

 

นายสาโรตม์  ศิโรตมานนท์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวอารีรตัน์  ลมสูงเนิน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

 

นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธ์ิ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

 

นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ ์
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวนิตยา มณฑาทิพย ์
งานการเงิน/บัญชี 

 
 
 
 
 
 

 

นายปิยะพจน ์ เทิงวิเศษ 

งานอาคารสถานท่ี 
 
 
 

 

นายมนัส  กลอนค้างพล ู

งานสัมพันธ์ชุมชนฯ 

 
 

 

นางสาวอารีรตัน์ ลมสูงเนิน 

งานธุรการ/บุคคล 
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5.  ข้อมูลด้านการบริหาร : ผู้บริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ ผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2522 

ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 35 ปี 
2 นายสาโรจน์  เกษมศรี ผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน 

2522 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
35 ปี 

3 ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ ผู้อ านวยการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 
2534  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 
23 ปี 

  
  5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล  นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 

โทรศัพท์.................-............................. E- mail.................................-...................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี    สาขา  การจัดการทั่วไป 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต ่วันที่  9 สิงหาคม 2522 ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 35 ปี 

  5.3  ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล  นายสาโรจน์  เกษมศรี 
โทรศัพท์  08-5024-8081  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขา ครุศาสตรบัณฑิต 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน 2522 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 35 ปี 

5.4  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
โทรศัพท์ 08-1075-3331, 08-1718-2160 E- mail: Dr.kea_cbac@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก    สาขาการจัดการดุษฎีบัณฑิต 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2534  ถึงปัจจุบัน  รวมเป็นเวลา 23 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
นายพรพิทกัข์ รัตนสุนทรสิทธ์ิ 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ญิ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1      1  
ผู้จัดการ 1 1      1  

ผู้อ านวยการ 1 1    1    
ครู 40 32 8 32 8 1  28 1 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - - 

บุคลากรสนับสนุน 2 - - - 2 - - 1 1 

รวม 45 35 8 32 2 1  31 2 
 
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
                                        งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ระดับชั้น ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
  - สาขางาน งานยานยนต์ 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

   
2 

 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 - สาขาวิชาพณิชยการ 
   - สาขางาน การบัญชี 
   - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
5 
6 

 
 
4 
5 

 
 
1 
1 

 
 
4 
5 

 
 
1 
1 

 
 
1 
- 

 
 
- 
1 

 
 
4 
5 

 
 
- 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ   
ท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   - สาขางาน การโรงแรม    

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

รดับชั้น ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการบัญชี 
   - สาขางาน การบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน 

 
 
5 
 
6 

 
 
4 
 
5 

 
 
1 
 
1 

 
 
4 
 
5 

 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
- 

 
 
- 
 
1 

 
 
4 
 
5 

 
 
- 
 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ   
ท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
- สาขางาน การบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
 
 
 
 

5 



 

 

7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี   
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นป ี รวม 

1 2 3 
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา     
ปวช. 92 101 145 338 
ปวส. 166 175 - 341 
ปวช.  แยกตามประเภทวิชา           
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 18 18 28 64 
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 64 69 92 225 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 14 25 49 
รวม 92 101 145 338 
ปวส. แยกตามประเภทวิชา     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 13 11 - 24 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 145 162 - 307 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 2 - 10 
รวม 166 175 - 341 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับขอ 
สังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 

 สถานศึกษา  
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอัประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้     

ภายในบ้าน จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา  2556 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ 

2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ของใช้ภายในบ้าน จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา  
2556 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ 

3 ได้รับเกีรยติบัตร เป็นสนามสอบในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์กรมหาชน) 

4 ได้รับเกียรติบัตร สนับสนุนการแข่งขัน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัด
ชัยภูมิ 

5 เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์  “ชาวชัยภูมิ ร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก” 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

6 เกียรติบัตร อ านวยการจัดกิจกรรม เนื่องในการแข่งขัน
กีฬา “สานสัมพันธ์ ฉันน้องพ่ี เทศบาล 4 & C-BAC” 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  
สะเพียรชัยอุทิศ) 

 ผู้บริหาร  
1 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 

1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2 เกียรติบัตรปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชย. เขต 1 

3 ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในการ 
แข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ ฉันท์น้องพ่ี เทศบาล 4 &  
C-BAC 
- ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมรสะเพียร
ชัยอุทิศ) 

4 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าตราสาร
จัดตั้งโรงเรียนเอกชน” 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 
3) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
4) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
5) นางนิรมล  ค่างสงคราม 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  
5 ได้รับเกียรติบัตรเป็นประธานคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6 ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8 เกียรติบัตร เป็นครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
1) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
2) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
3) นางจินตนา  คงกลาง 
4) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9 เกียรติบัตร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ครั้งที่ 31” มีจ านวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 
5,633,358 คน 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ 

10 เกียรติบัตร กรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

11 เกีรยติบัตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การ
เรียนรู้..สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 
3) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
4) นายพรพิทักษ์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
5) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
6) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
7) นางจินตนา  คงกลาง 
8) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
9) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

11
(ต่อ) 

10) นายกิตติเชษฐ์  สวัสดิ์ธนาสกุล 
11) นางสาวขวัญใจ  ดิษฐระหาร 

 

12 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2556 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นายสาโรจน์  เกษมศรี 
3) นางภารวี  ผิวอ่อน 
4) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
5) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

13 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการประเมินดีเด่น ด้าน
บุคลากรประจ าวิทยาลัย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 
3) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
4) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
5) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

14 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
1) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
2) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
3) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

15 ประกาศนียบัตร ได้สนับสนุนการประเมินมาตรฐาน 
ศิลธรรม 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กร
ภาค ี

16 เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
พัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูมิ 

17 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนา “เครือข่ายครูสอนดีและครูสอนดีดาวรุ่ง” 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูมิ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

18 เป็นกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขัน 
เนื่องในงาน รวมพลังบวร ยกระดับการเรียนรู้ เชิดชูครู
สอนดี 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 
3) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
4) นายสาโรตม์  สิโรตมานนท์ 
5) นายพรพิทักข์  รัตสนุนทรสิทธิ์ 
6) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางจินตนา  คงกลาง 
9) นางปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
10) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
11) นายกิตติเฃษฐ์  สวัสดิ์ธนาสกุล 
12) นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
13) นางสาวขวัญใข  ดิษฐระหาญ 
14) นายมนัส  กลอนค้างพลู 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูม และ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
   ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
 

19 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากแผนสู่
การปฏิบัติ” ประจ าปีการศึกษา  2556 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นางภารวี  ผิวอ่อน 
3) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
4) นายพรพิทักข์  รัตสนุนทรสิทธิ์ 
5) นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
6) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
7) นางจินตนา  คงกลาง 
8) นางปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
9) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
10) นายกิตติเชษฐ์  สวัสดิ์ธนาสกุล 
11) นางสาวขวัญใจ  ดิษฐระหาญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

20 ประกาศเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนการประเมิน
มาตรฐานศีลธรรม 
- ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ
องค์กรภาคี 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

21 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2556 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
3) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
4) นายกิตติเชษฐ์  สวัสดิ์ธนาสกุล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 ครู  
1 รางวัลครูสอนดีดาวประกายพรึก 

1) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2) นางสิริพร  พจนวรพงษ์ 
3) นางตุ๊กตา  นารีรักษ์ 
4) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
5) นางสาวปริศนา  ทันท่าหว้า 
6) นางสาวจันทนา  พุทธเสน 
7) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
8) นายสุรชัย  ธงชัย 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูมิ 

2 เกียรติบัตร เป็น ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
1) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2) นางสาวรสลิน  จันทรา 
3) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
4) นายต่อวัย  จุลอักษร 
5) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
6) นางสาวปาริฉัตร  จันทเขียง 
7) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
1) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
3) นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 
5) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
6) ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ม้าเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

4 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
1) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
3) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ครู  
5 เป็นกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขัน 

เนื่องในงาน รวมพลังบวร ยกระดับการเรียนรู้ เชิดชูครู
สอนดี 
1) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2) นางสิริพร  พจนวรพงษ์ 
3) นางสาวรสลิน  จันทรา 
4) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ม้าเทศ 
8) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
9) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
10) นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 
11) นางสาวจันทนา  พุทธเสน 
12) นายณัฏฐปกรณ์  กาญสูงเนิน 
13) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
14) นายธัญธร  ทองแย้ม 
15) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
16) นายชนณพัตน์  มีแสง 
17) นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
18) นายสุรชัย  ธงชัย 
19) นางสาวสุดธิดา สิทธิศรชัย 
20) นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
21) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
22) นายมนัส  กลอนค้างพลู 
23) นางสาวสุภัทชา  สีนาคสุข 
24) นายธีรเดช  ถวิลหวัง 
25) นางสาววิไลวรรณ  เทงขุนทด 
26) นายธนกฤต  เรืองเจริญ 
27) นายอลงกร  ลิ้มฤทัย 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูม และ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
   ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
 

6 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากแผนสู่
การปฏิบัติ” ประจ าปีการศึกษา  2556 
1) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2) นางสิริพร  พจนวรพงษ์ 
3) นางสาวรสลิน  จันทรา 
4) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ครู  
6 

(ต่อ) 
เกยีรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากแผนสู่
การปฏิบัติ” ประจ าปีการศึกษา  2556 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ม้าเทศ  
8) นางสาวปริศนา  ทันท่าหว้า 
9) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
10) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
11) นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 
12) นางสาวจันทนา  พุทธเสน 
13) นายณัฏฐปกรณ์  กาญจน์สูงเนิน 
14) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
15) นายชนณพัตน์  มีแสง 
16) นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
17) นายธนกฤต  เรืองเจริญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

7 เกีรยติบัตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การ
เรียนรู้..สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 
1) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2) นางสิริพร  พจนวรพงษ์ 
3) นางสาวรสลิน  จันทรา 
4) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ม้าเทศ  
8) นางสาวปริศนา  ทันท่าหว้า 
9) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
10) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
11) นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 
12) นางสาวจันทนา  พุทธเสน 
13) นายณัฏฐปกรณ์  กาญจน์สูงเนิน 
14) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
15) นายชนณพัตน์  มีแสง 
16) นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
17) นายธนกฤต  เรืองเจริญ 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ครู  
8 ประกาศเกียรติบัตร ผู้ประสานงานหลักโครงการรวมพลัง 

เด็กดี V-Star ผู้น าฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8 
1) นางสิริพร  พจนวรพงษ์ 
2) นายธัญธร  ทองแย้ม 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ร่วมกับองค์กรภาคี 

 บุคลากรสนับสนุน  
1 เกียรติบัตร เป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
1) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
2) นายธัญธร  ทองแย้ม 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 นักเรียน นักศึกษา  
1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน

ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับชั้น ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 - นางสาวพรวลัย  โขดสันเทยีะ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
  - นางสาวอทิตญา  ยมนานนท์ 
การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับชั้น ปวส. 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
  1) นางสาวเจนจิรา   เพชรวงศ์ 
  2) นางสาวสุนิษา  จันณรงค์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
   - นางสาวสุดารัตน์  กุงขุนทด 
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
  1) นายศักดิ์ศิริ  หม่องค าอ้น 
  2) นางสาวสิรินยา  ศาสตร์เลิศ 
  3) นางสาวเพ็ญนภา  แสนบุญยัง 
  4) นางสาวอาทิตญา  ยมนานนท์ 
  5) นางสาวรติกาล  สุขอ านวย   
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ    
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  
1 

(ต่อ) 
การแข่งขันการประกวดจินตลีลา ประเภททีม 8 คน 
ได้รางวัลเหรียญเงิน 
1) นายพงศธร  บุญค ามูล 
2) นายณัฐวุฒิ จุลเหลา 
3) นายชาตรี  บุตรโคตร 
4) นางสาวอัญชนา  สมานพันธ์ 
5) นางสาวบี  แซ่คู 
6) นางสาวน้ าผึ้ง  บุญจัด 
7) นายวิษณุพงศ์  คงทอง 
8) นางสาวไอรดา  แซ่อ้ึง 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ    
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

2 ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเยี่ยม(Diamond V-Star) 
1) นายพูนสุข  ค าสุข 
2) นายวรากร  ลายนอก 
3) นายจิตกร  แก้วดวงดี 
4) นางสาวปวีณา  ซาเสร็จ 
5) นายกิตติพงษ์  เกษวิริยะการณ์ 
6) นางสาวภาวินี  ศรีกระชา 
7) นางสาวปภัสรา  สมบัติหอม 
8) นางสาวศุภลักษณ์  ตาปราบ 
9) นางสาวปิยะพรรณ  ขวดชัยภูมิ 
10) นางสาวพาฝัน  ศรีสุวรรณ 
11) นางสาวเจนจิรา  เจนชัย 
12) นางสาววิภาดา  บุญประกอบ 
13) นางสาวเหมือนฝัน  มาลาย 
14) นางสาววรรณฤดี  เลาะขุนทด 
15) นางสาวเกศรา  ลองจันทึก 
16) นางสาวน้ าฟ้า  ละลมชัย 
17) นางสาวกรณิกา  แซงภูเขียว 
18) นางสาวสุดารัตน์  โชคอ านวย 
ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเยี่ยม(Gold V-Star) 
1) นายคมกฤช  ปรเมศวร์โยธิน 
2) นางสาวอารยา  สีเอ่ียม 
3) นายณัฐดนัย  เพชรหาญ 
4) นางสาววันวิสา  โตก า 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ร่วมกับองค์กรภาคี 

15 



 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  

2(ต่อ) ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเยี่ยม(Gold V-Star) 
5) นางสาวกาญจนา  แสงชัยภูมิ 
6) นายรัฐชัย  โสมเสนา 
7) นายศิริเขตต์  แสนสุด 
8) นายสหรัฐ  ยอดวงษ์ 
9) นางสาวสุรีย์  ยันสันเทียะ 
10) นางสาวน้ าฝน  ฉวีหินตั้ง 
11) นางสาวจุฑามาศ  ทองสาย 
12) นายวีระชัย  พิมมะดี 
13) นายพิชัย  พรวิจิตร 
14) นายเกียรติบัตร  ทองจ ารูญ 
15) นางสาวสันสนี  มะโนธรรม 
16) นางสาวชลิตา  เจริญมาก 
17) นายกิตติศักดิ์  อ่อนชัย 
18) นางสาวรติการล  สุขอ านวย 
19) นางสาวชุติมา  ศรีไชย 
20) นางสาวสุภสุตา  สอนผา 
21) นางสาวนุชนาฎ  กองแก้ว 
22) นางสาวนันทิชา  ตวงวิไล 
23) นางสาวเหมือนฝัน  มาลาย 
24) นางสาววราภรณ์  มณีจันทร์ 
25) นางสาวสุนันทา  เกิดปัญญา 
26) นางสาวปุณยวีร์  ทวีทรัพย์ 
27) นางสาวประพิศ  ไขสี 
28) นายชนาธิป  เกษามา 
29) นายวรากร  ลายนอก 
30) นายลัทธพล  กิจประยูร 
31) นายศักดิ์ศิริ  หม่องค าอ้น 
32) นางสาวชลดา  ไปล่กระโทก 
33) นางสาวบุญฑริกา  มลภา 
34) นางสาวราตรี  พุทธชัยภูมิ 
35) นางสาวสิรินดา  ทูโคกกรวด 
36) นางสาวนัทมนต์  มนต์วิเศษ 
37) นางสาวศศินา  โคแสงรักษา 
38) นางสาวณัฐญา  หน่อแก้ว 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ร่วมกับองค์กรภาคี 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  

2(ต่อ) ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเยี่ยม(Gold V-Star) 
39) นางสาวนัยนา  บุญขุนทด 
40) นางสาวอ้อยตาล  พระรัตนตัย 
41) นางสาวธนาวดี  อาจศัตรู 
42) นางสาวสุพรรษา  พลเยี่ยม 
43) นางสาวมาริษา  หมื่นกุล 
44) นางสาวไอรดา  แซ่อ้ึง 
45) นางสาวสิรินยา  ศาสตร์เลิศ 
46) นางสาวกฤษณา  เจนหนองแวง 
47) นางสาวนิญากร  ขวัญศิริ 
48) นางสาวโสภาพรรณ  วงษ์อภัย 
49) นายไกรวิชญ์  ศรีไสล 
50) นางสาวจริยา  ปัญญา 
51) นางสาวอธิตยา  วงษ์ษา 
52) นางสาวรุ่งรัศมี  ชาลี 
53) นางสาวจักรวาลย์  มาตย์นอง 
54) นายชาญวิทย์  ประทุนรุ่ง 
55) นายจิราวัตร  พลจัตุรัส 
56) นายศิวกร  แก้วแกมทอง 
57) นางสาววิริยา  วงศ์ใหญ่ 
58) นายวงศกร  บุญกอบ 
59) นางสาวสุภาพร  บุตรใส 
60) นายปราโมทธ์  กลิ่นสุคนธ์ 
61) นางสาวอนุศรา  บุญตาม 
62) นายอนิรุธ  พลชัยภูมิ 
63) นางสาวศศิณา  บุญหนัก 
64) นางสาวเดือนเพ็ญ  หิรัญเขว้า 
65) นางสาวสุจิตรา  คลังช านาญ 
66) นายธุวานนท์  ไชยสิทธิ์ 
67) นางสาวไอรดา  พรมรินทร์ 
68) นางสาวอาทิตญา  ยมนานนท์ 
69) นางสาวฐาปณี  สงครินทร์ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ร่วมกับองค์กรภาคี 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  
3 หนังสือรับรอง ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ 
1) นางสาววัลวิภา  สายกระจ่าง 
2) นางสาวศุภลักษณ์  เสาะสาย 
3) นางสาวสมฤดี  ฟืมชัยภูมิ 
4) นายสมหวัง  สายสร้อย 
5) นางสาวณัฐฐา  จิตซ้าย 
6) นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง 
7) นายสุทิน  สุพรม 
8) นางสาวเสาวลักษณ์  มลัยไธสง 
9) นายอนุสรณ์  งอกค า 
10) นางสาวอรณี  บังสันเทียะ 
11) นางสาวเมทินี  เมืองพรม 
12) นายยศกร  มณทารัตน์ 
13) นางสาวรัตนา  อุบลเชื้อ 
14) นางสาวรัติกาล  ค าหาญผล 
15) นางสาวลัดดาวัลย์  เปียวชัยภูมิ 
16) นางสาวกุลนาภ  ไฝชัยภูมิ 
17) นางสาวจิราวรรณ  ดื่มโชค 
18) นายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ 
19) นางสาวธณิกานต์  ประครองใจ 
20) นางสาวธนัญญา  อุมาแสงทองกุล 
21) นายธวัชชัย  แดนชัยภูมิ 
22) นางสาวธิดา  ดีชัย 
23) นายเบญจรงค์  เย็นหลักร้อย 
24) นางสาวพวงเพชร  เกษรหอม 
25) นางสาวพิรุฬห์ วังคะฮาด 
26) นายเพ็ญเพชร  เนาว์นนท์ 
27) นายภัทรพงษ์  พรจ่าย 
28) นายภาคภูมิ  สีดอกไม้ 
29) นางสาวมาริสา  ถาลี 
30) นางสาวสุนิษา  จันณรงค์ 
31) นางสาวสุพรรณี  สินทบ 
32) นางสาวสุภัทรา  หล้าเพชร 
33) นางสาวสุภาพร  ชุมพร 
34) นางสาวสุวัจนี  เจนชัย 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

18 



 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  

3(ต่อ) หนังสือรับรอง ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
35) นางสาวอรนภา  พ่ึงกุศล 
36) นางสาวอลิษา  ชูคันหอม 
37) นางสาวลัดดา  แซ่โง้ว 
38) นางสาวไอรดา  ว่องประจันทร์ 
39) นางสาวไอลัดดา  ศิลาไพร 
40) นางสาววรรณิสา  บุญหาญ 
41) นางสาววราภรณ์  ตรงเมธี 
42) นางสาววารุณี  ปั้นเทียน 
43) นางสาวศิริมา  น้อยจันวงษ์ 
44) นางสาวสุชาดา  ชมภูธร 
45) นางสาวสุดารัตน์  กุงขุนทด 
46) นางสาวสุพัตรา  เถื่อนศรี 
47) นางสาวยุประภา  จันสิมมา 
48) นางสาวยุวดี  เครื่องกลาง 
49) นายวรรณศักดิ์  ศรียางนอก 
50) นางสาวรัชนี  ชวดชัยภูมิ 
51) นางสาวศุจีพัช  ศุกร์บริสุทธิ์ 
52) นางสาวศุภลักษณ์  แซ่แม้ว 
53) นางสาวรัตติยากร  กุลโนนแดง 
54) นางสาวฤทัยรัตน์  โคชวิเศษ 
55) นางสาวประมินตรา เจโคกกรวด 
56) นายพลังเทพ  เพลงดี 
57) นายพิสิษฐ  ดวงแก้ว 
58) นางสาวพัชร  ธรรมปาน 
59) นางสาวพิไลวรรณ  หมวดทอง 
60) นายภานุวัตน์  สบายจิตต์ 
61) นายกรกฎ  นิยมพร 
62) นายกฤษดา  เถื่อนมูลแสน 
63) นางสาวขนิษฐา  รักษากูล 
64) นายจตุพล  วานิช 
65) นางสาวเจนจิรา  เพชรวงค์ 
66) นายชาญวิชญ์  ทองแสง 
67) นางสาวดวงกมล  หนันจันทา 
68) นางสาวนิภาพร  แดนค าสาร 
70) นางสาวกมลชนก  เกษนอก 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    9.1  เป้าหมาย 

          9.1.1 เชิงปริมาณ 
                          (1) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเรียนภาคปกติ จ านวน 3ประเภทวิชา โดย
เป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชางานเครื่องกล และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
                          (2) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในการเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ จ านวน 
3 ประเภทวิชา โดยเป็นประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 1 สาชาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
                          (3) จัดบริการการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นปี  ทั้ ง ใน            
ภาคปกติและภาคสมทบ ตลอดปีการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ โดยเป็นนักเรียน นักศึกษา
เข้าใหม่ไม่ต่ ากว่า 480 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งระบบ  
                          (4) วิทยาลัย มีครูวิชาชีพ ครูวิชาสามัญ/พ้ืนฐาน บุคลากรการศึกษาและบุคลากร
สนับสนุนที่มีสมรรถนะทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ที่ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ครบถ้วนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบุคลากรเหล่านี้ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
                         (5) วิทยาลัย จัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ     ศูนย์
วิทยบริการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน พร้อมด้วยสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนใน
สัดส่วนและระดับที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                     (6) วิทยาลัย จัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะเป็นปัจจัยด าเนินการ 
บริหารจัดการตามระบบแผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นการสรรหาจากภายใน และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ 
องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ 
  

                  9.1.2 เชิงคุณภาพ  
                        (1) ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมทั้งกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดย
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมทั้งความเป็นพลเมืองโลก  
                     (2) ผู้เรียนทุกระดับและชั้นปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยทั้งระบบ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
จากระบบมาตรวัด 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลฯ     
                    (3) ผู้เรียนทุกระดับและชั้นปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเลื่อนชั้น
แต่ละชั้นปี โดยทั้งระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
                    (4)  ผู้เรียนในทั้ง 2 ระดับส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด ในอัตราส่วนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน   
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                    (5) ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดยเฉลี่ยในระดับ 3.50 
ขึ้นไป ในทั้ง 2 ระดับ 
                  (6)  ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้วยแบบทดสอบที่พัฒนาร่วม  ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน   
                 (7) ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
ครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาที่ก าหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจ า 
ภาคเรียนโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัย ก าหนด และโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ในระดับ 4.0 
จากมาตรวัด 5 ระดับ   
 

 9.2  แผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2556-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจจัดล าดับความส าคัญ
ของจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จุดเน้นที่ 2 การ
พัฒนาด้านทรัพยากร อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก  จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาด้านบริหารและ
การจัดการ และจุดเน้นที่ 4 การพัฒนาด้านผลการวิจัย และการบริการทางวิชาการต่อชุมชน โดยในแต่ละจุดเน้น 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์: การพัฒนานโยบาย การพัฒนากิจกรรมและฝึกทักษะวิชาชีพ   การ
ก าหนดทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนรวมของชุมชน การจัดการเรียนการสอน การก ากับติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยแยกประเด็นภารกิจการแก้ปัญหาและพัฒนาออกเป็น 5 ระยะๆ ละ 1 ปี
การศึกษา คือ ปีการศึกษา 2551-2555 ตามล าดับความส าคญัและเร่งด่วน 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  1.1 ปรัชญา วิทยาลัยก าหนดปรัชญาไว้ว่า :  ส านึกคุณธรรม ปัญญาเลิศล้ า มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล 

ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ ธุรกิจสดใสเพ่ือไทยพัฒนา 

โดยมีค าอธิบายปรัชญา เป็นดังต่อไปนี้ 
  ส านึกคุณธรรม : 

ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีจิตส านึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม  ประพฤติตนอยู่ 
ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

ปัญญาเลิศล้ า : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการทั้งตาม

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  อันส่งผล ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้จริงได้ทั้งในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  มีคุณลักษณะที่เป็น 

กัลยาณมิตรต่อผู้อ่ืน รู้จักการวางตนที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการท างานเป็นคณะกับผู้อ่ืนได้      
ดังค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่”  

ทักษะควบคู่ : 
ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือมาตรฐาน 

วิชาชีพ  น าความสามารถที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สู่ชีวิตใหม่ : 
ผู้เรียนต้องมีอนาคตที่ดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะที่ได้รับการอบรมสั่งสอน การ 

ฝึกฝนจากโรงเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุขตามศักยภาพของตน  

ธุรกิจสดใส : 
ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเองให้เกิด 

นวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการของสังคม องค์กร ที่
ท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามที่พึงประสงค์  มีธุรกิจการงานที่สดใส  
ก้าวหน้าตลอดไป 

เพื่อไทยพัฒนา : 
ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ 

ไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 

  
 
 



 

 

1.2 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
2.1)  วิสัยทัศน์ ภายในปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เป็นผู้น าที่มุ่ง

สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมถึงระดับอาเซียน เป็นบุคคลจิตสาธารณะ  ตระหนักต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

2.2)  เป้าประสงค์หลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอาเซียน 

2.3)  วัฒนธรรมองค์กร ผู้น าทางความคิดอย่างริเริ่มและสร้างสรรค์  ท างานเป็นทีม ร่วมกันมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ  บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

2.4)  ปรัชญา และค าขวัญ
ของวิทยาลัย 

 ปรัชญาวิทยาลัย : 
“ ส านึกคุณธรรม  ปัญญาเลิศล้ า มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล   
 ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ ธุรกิจสดใส เพื่อไทยพัฒนา ” 

 ค าขวัญด้านการศึกษาของวิทยาลัย 
“ เก่งบัญชี  ไอทีเยี่ยม เปี่ยมทักษะช่าง   
 สร้างสรรค์การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญการโรงแรม ” 

 ค าขวัญด้านคุณลักษณะของวิทยาลัย 
“ ไหว้งาม  ยิ้มสยาม ถามไถ่ ” 

 

1.3 พันธกิจ 
     วิทยาลัยเทคโนโลยชีัยภูมบิริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางสู่การ

ก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

           1.3.1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา ก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพอิสระ 

     1.3.2 พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทั้ง
ภายในวิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และโรงเรียนการศึกษาอ่ืน ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง  
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

           1.3.3 สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งในเชิงรุกและ 
เชิงรับ  จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอ้ือประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย   สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอัน
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เป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 

 1.4 อัตลักษณ์: ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรมตามปทัสฐานของสังคม
และสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตามระดับชั้น คือ อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา  

 ค าอธิบาย: นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ พึง
สะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท 4” หรือ คุณธรรม หรือความเชื่ออ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ฉันทะ 
ความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอที่จะตัดสินใจ ก าหนดกิจกรรม งานหรือ
ประกอบการใดๆ อันเป็นเป้าหมายทั้งการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อมด้วยวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่
จะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะที่เป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อใช้วิธีการต่างๆ ท าให้บรรลุเป้าหมายของ
การที่ท า กิจกรรมหรืองานนั้นๆ  จิตตะ คือความตั้งจิตรับรู้ ฝักใฝ่ ใส่ใจ สนใจ มุ่งมั่น มีเป้าประสงค์ท่ีก าหนดอยู่
ในใจโดยชัดเจนเสมอ และวิมังสา การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผลของเป้าหมายที่ก าหนด กระบวนการ 
วิธีการที่และผลแห่งกิจที่ท านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ    

 

 1.5 วัตถุประสงค์ 
       1.5.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา
อ่ืน ตามสาขาวิชาที่ก าหนด และ/หรือได้รับอนุญาต ตามหลักสูตรของกรมการอาชีวศึกษา หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                 1.5.2 เพ่ือสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในทาง
วิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของปัจเจกบุคคล  ที่สัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ 
                1.5.3 เพ่ือจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีและความรู้ที่สัมพันธ์กัน มีคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุ่งหมายและ มาตรฐานของหลักสูตร         
อย่างสอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนฯ และการเป็นสมาชิกท่ีดีของทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก 
               1.5.4 เพ่ือบริการการอาชีวศึกษา ด้วยการบริหารจัดการที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน พร้อมด้วยการ
จัดการความรู้เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการชัดเจนทั้ง ในด้านการวางแผน การ
ด าเนินการ การวัด ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
                 1.5.5 เพ่ือบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน เป็นที่
ศรัทธา เชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานลูกค้าและผู้รับบริการ รวมทั้งชุมชน สังคมบริบท
แวดล้อม   
        1.5.6 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับชุมชนการศึกษา ทั้งระบบอาชีวศึกษา ระดับ
การศึกษาพ้ืนฐานและระดับอ่ืน ๆ ส าหรับการระดมและใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2.1.1 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
                     (1) แต่งตั้งคณะท างานจากฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบัน ด้วยการทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา มาตรฐาน ข้อก าหนดและตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องในการประกันคุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งในเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานในทุกมิติ ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ   
                     (2) ก าหนดสภาพปัญหา ด้วยการเทียบเคียงสภาพที่เกิดขึ้นจริง กับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ นิยามและท าความเข้าใจโครงสร้างตัวแปรของปัญหา ระบุสาเหตุ 
จุดวิกฤต(Critical Points) และแนวทางส าคัญเพ่ือก าหนดประเด็นภารกิจ และระยะเวลาส าหรับการแก้ไขในแต่
ละปัญหา  
                     (3) จัดท าร่างและเขียนโครงการตามนิยามปัญหาและภารกิจ ตรวจสอบ ก าหนดรหัสประจ า
โครงการ/งาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่ออนุมัติในหลักการ 
                     (4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                     (5) จัดท าปฏิทินตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบจากฝ่ายต่างๆ น าเสนอคณะผู้บริหาร
เพ่ืออนุมัติ 
                     (6) ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตาม วัด/ประเมิน และสรุปผล 
                     (7) รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน      
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ภาพ 1  ระบบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจสภำพ
ปัจจุบัน  

- แต่งต้ังคณะ   
ท างานจากฝา่ยงาน
ต่างๆ  
- ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ดว้ยการ
ทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ ์
สถานศึกษา 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนดและตัว
บ่งชี้ที่เกี่ยวข้องใน
การประกันคุณภาพ  
- รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งทั้งในเชิง
กายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐาน จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
ในทุกมิติ ทั้งที่เป็น
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และตวั
บ่งชี้ความส าเร็จ   

 

ก ำหนด
ระดบัปัญหำ 

ร่ำง/เขียน
โครงกำร 

พจิำรณำ
โครงกำร 

จดัท ำปฏิทนิ
งำน/โครงกำร 

ด ำเนินงำน/
โครงกำร 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรุป-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ ์

- ก าหนด
สภาพปัญหา 
ด้วยการ
เทียบเคียง
สภาพที่เกิดขึ้น
จริงกับ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ  
- นิยามและท า
ความเข้าใจ
โครงสร้างตัว
แปรของปัญหา 
ระบุสาเหตุ จุด
วิกฤต(Critical 
Points) และ
แนวทางส าคัญ 
- ก าหนด
ประเด็น
ภารกิจ และ
ระยะเวลา
ส าหรับการ
แก้ไขในแต่ละ
ปัญหา  

 

- จัดท ารา่งและ
เขียนโครงการ
ตามนิยาม
ปัญหาและ
ภารกิจ  
- ตรวจสอบ 
ก าหนดรหัส
ประจ า
โครงการ/งาน/
กิจกรรม  
- เสนอผู้บริหาร
ตามล าดับเพื่อ
อนุมัติใน
หลักการ 

- ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
วิทยาลยั เพื่อ
ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- จัดท าปฏิทิน
ตามงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 - ตรวจสอบ
จากฝ่ายต่างๆ 
-  เสนอคณะ
ผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติ 
 

- ด าเนินงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ก ากับ 
ติดตาม วัด/
ประเมิน และ
สรุปผล 
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                2.1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

   งานประกันฯ 

- งานพัฒนา/ฝึกอบรม อบรมบุคลากร 1 พ.ค. 56- 
30 เม.ย.57 

5,000  

- ระบบการติดตามและ
ตรวจสอบภายใน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกโครงการ 

1 พ.ค. 56 - 
30 เม.ย.57 

2,000  

- งานจัดท ารายงานการระเมิน
ตนเอง 
- งานประกันคุณภาพภายใน 
 
- งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
- งานสารยรรณ 
 
- การจัดท าแผนงบประมาณ 

 
 
 
 
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการ
ปฏิบัติงานทุกโครงการ 
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบ ระเบียบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี 

1 พ.ค.56 - 
30 เม.ย.57 
1 พ.ค.56 - 
30 เม.ย.57 
1 พ.ค.56 - 
30 เม.ย.57 
1 พ.ค.56 - 
30 เม.ย.57 

1-30 เม.ย 56 

5,000 
 

15,000 
 

1,500 
 

2,500 
 

1,500 

 

แผนงานหลักสูตรและการสอน 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
 
- แผนการสอน 
 
- งานนิเทศการสอนของครู   
 
- งานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- งานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(V-net) 
 
- งานทดสอบมาตรฐานวิชาชพี 
 
 
 

 
- 
 
- ครูทุกคนจัดท าแผนการ
สอน 
-  
-  
- 
- ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ 
(V-net)  
- ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบ
ตามก าหนด และนักเรียน 
นักศึกษาผ่านการประเมิน
มาตรฐาน 

 
1 พ.ค. 56- 
30 เม.ย. 57 

1 พ.ค.56 -28 ก.พ.57 
 

1 พ.ค.56 -28 ก.พ.57 
 

1 พ.ค.56 -31 มี.ค 57 

 
3,000 

 
3,000 

 
2,000 

 
4,000 
2,000 

 
 

500 
 
 
 

งานวิชาการ 

27 



 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานปฐมนิเทศ 

- นักเรียน  นักศึกษา  และ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ 
และยอมรับต่อกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย 

 
29 พ.ค.56 

 
7,000 

งานวิชาการ 

- งานปัจฉิมนิเทศ 
 

- ผู้ส าเร็จการศึกษามี 
ความรัก ความผูกพัน  และ
ความภูมิใจ  ต่อวิทยาลัย 
และครู 

ก.พ. 57 
 

5,000 
 

 

- งานแข่งขันทักษะวิชาการทาง
วิชาการ 
 
 

- ผู้เรียน นักศึกษาได้เข้า
ร่วมและมีผลการแข่งขันไม่
ต่ ากว่าอันดับ 3 หรือ
เหรียญทองแดง 

ก.พ.57 
 
 
 

15,000 
 
 
 

 

- โครงการสนับสนุนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของนักเรียน 
นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษาทุกคน
มีผลงาน นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย 

1 พ.ค.56-28 ก.พ.57 100,000  

-งานประชุมผู้ปกครอง 
 

- ผู้ปกครองไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุม 

1พ.ค.56-28 ก.พ.57 7,000  

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 

- นักเรียน นักศึกษา                  
ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
สร้างเสริมประสบการณ์
และพัฒนาวิชาชีพ                
ตามสภาพ 

1 พ.ค.56-28 ก.พ.57 8,000 
 
 
 
 

 

- งานโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน -  5,000  
- งานศึกษาดูงาน ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ผ่าน

การศึกษาประสบการณ์
ภายนอก หรือ การไปดูงาน 
การจัดสัมมนาต่าง ๆ 

ธ.ค.56-ม.ค.57 150,000  

- งานจัดสอนแทน 
 

ติดตามตรวจสอบร้อยละ 
100 

1 พ.ค.56 -28 ก.พ.57 
 

500 
 

 

- งานติดตามและตรวจสอบผล
การมาเรียน 

-จัดสอนแทน ร้อยละ 100 1 พ.ค.56 -28 ก.พ.57 1,000 
 

 

- งานจัดสอนซ่อมเสริม - จัดซ่อมเสริมได้ครบตาม
สภาพปัญหา 

1 พ.ค.56 -28 ก.พ.57 
 

1,000  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน 
ปี 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- วัสดุฝึกสาขาวิชา - นักเรียน นักศึกษา   
มีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมืออย่างถูกต้องและ
ประหยัด 

1พ.ค.56-28 ก.พ.57 150,000 งานวิชาการ 

แผนงานการบริหารห้องสมุด
และธุรการภายใน 

   ศูนย์วิทย
บริการ 

- งานทะเบียนห้องสมุด - ข้อมูลการลงทะเบียน
หนังสือมีความถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานบริการห้องสมุด - มีข้อมูลในการยืมหนังสือที่
สามารถติดตามทวงถามได้
ทุกรายการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 200  

 - มีข้อมูลในการยืมสื่อที่
สามารถติดตามทวงถามได้
ทุกรายการ 

   

 - มีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถให้บริการนอกเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง 

   

- งานสารบรรณภายใน 
 (ศูนย์วิทยาบริการ) 

เอกสารได้รับการจัดการ
จัดเก็บ/จ าแนกได้ถูกต้อง 
เป็นระเบียบสะดวกต่อการ
สืบค้น 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 200  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่างวัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานระบบบริหารจัดการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

   ศูนย์วิทย
บริการ 

- งานควบคุมห้องโสตฯ/ 
สื่อโสตฯ 

- มีระบบทะเบียนควบคุม
สภาพการใช้งานการคงอยู่
ของอุปกรณ์ ครบทุกรายการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

 - ห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทุก
ห้องสามารถใช้งานได้เป็น
ปัจจุบัน 

   

- งานควบคุมชุดเครื่องเสียง - มีทะเบียนควบคุมสภาพ
การใช้งาน การคงอยู่ของชุด
เครื่องเสียงครบทุกรายการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 2,000 
 

 

- งานบริการถ่ายภาพ/ถ่าย
วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัย 

ภาพถ่าย/วีดีโอ มีปริมาณ
และคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

แผนงานจัดการสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 
- งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร 
- งานระบบฮาร์ดแวร์/
ซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

  
 

2,000 
 

2,000 

 

แผนงานระบบข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา 

   งานทะเบียนฯ 

- งานตรวจสอบและจัดท า
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 

- ข้อมูลรายชื่อนักเรียน
นักศึกษามีความถูกต้อง
ชัดเจน 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

3,000 
 
 

 

- งานตรวจสอบสถานภาพ
นักเรียน นักศึกษา 

- ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ภายใน 3 วัน นับจากวัน
อนุมัติ 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

500 
 

 

- งานจัดท าใบรับรองและ
จัดเก็บค าร้องประเภทต่างๆ 

- นักเรียน-นักศึกษาได้รับ
เอกสารตรงตามก าหนด คิด
เป็นร้อยละ 100 
และเอกสารค าร้องประเภท
ต่าง ๆ ได้รับการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบคิดเป็นร้อยละ 
100 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

2,000 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานระบบข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา 

   งานทะเบียนฯ 

- งานจัดท าทะเบียนนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ 

- ทะเบียนประวัตินักเรียน-
นักศึกษาใหม่  มีความถูกต้อง
ชัดเจน 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

2,500 
 

 

- งานตรวจสอบคุณวุฒิ
นักเรียน นักศึกษาภายในและ
ภายนอก 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
100 สามารถตรวจสอบคุณวุฒิ
ย้อนหลังได้ 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

2,000 
 

 

แผนงานวัดผล ประเมินผล 
  

  

- งานควบคุมระบบและวิธีการ
ลงทะเบียน 

- ข้อมูลรับสมัครและ          
มอบตัวมีความถูกต้อง ร้อยละ 
100 

1 พ.ค.56 -  
30 เม.ย.57 

1,500 
 

 

- งานตรวจสอบ/ควบคุมสมุด
ประเมินผลรายวิชา 

- สมุดประเมินผลมีความ
ถูกต้องชัดเจน 

1 พ.ค.56-30 มิ.ย.56 
1 ต.ค.56-30 พ.ย.56 

1,500 
 

 

- งานข้อมูลผลการเรียน
รายวิชา 

- ประกาศผลการเรียนรายวิชา
ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละภาค
เรียน 

1 พ.ค.56-30 มิ.ย.56 
1 ต.ค.56-30 พ.ย.56 

500 
 

- งานพิมพ์ใบแจ้งผลการเรียน
รายบุคคล 

- ผู้ปกครองร้อยละ 100 ทราบ
ผลการเรียนของผู้เรียนทาง
ไปรษณีย์ 

ต.ค.56, มี.ค.57 4,000 
  

แผนงานผลส าเร็จทาง
การศึกษา 

   
 

- งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการจัดท าใบ
ประกาศนียบัตร 

1 มี.ค.57-30เม.ย.
57 

1,000 
 

- งานพิมพ์รบ.ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ใบ รบ. มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

1 มี.ค.57-30เม.ย.
57 

6,000 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน 
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานผลส าเร็จทาง
การศึกษา 

   
งานทะเบียนฯ 

- งาน GPA/PR - การส่งข้อมูล GPA/PR มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว 1มี.ค.56-30เม.ย.56 

500 
 

-งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วมพิธีฯ 

ก.พ.56 
 

150,000 
  

- งานแจ้งผลการพ้นสภาพผู้
จบการศึกษา 

- ข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาถูกคัดออกอย่าง
ถูกต้อง 

ก.พ.57 
 

500 
 

- งานติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า
หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

เม.ย.56-ต.ค.56 4,000 
 

แผนงานสารบรรณและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ 

   งานธุรการ/
บุคคล 

- งานสารบรรณ - การผลิตเอกสารรับส่งหนังสือ 
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 

พ.ค.56- เม.ย.57 5,000  

 - งานทะเบียนเกียรติบัตร - เกียรติบัตรที่ทางวิทยาลัย 
และนักเรียน นักศึกษาได้รับ
จากหน่วยงานภายนอกได้รับ
การจัดเก็บ อย่างเป็นระบบ 
และ 
ง่ายต่อการสืบค้น 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานบันทึกการประชุม
บุคลากรประจ าเดือน 

- ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถ
น าข้อมูล แนวทาง ระเบียบ
ปฏิบัติ ที่ได้จากการประชุมไป
ปฏิบัติในงานของตนได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์และ
ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ส านักงาน
ประจ าฝ่าย 

มีวัสดุเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้
งานและบริการคิดเป็นร้อย
ละ100 

พ.ค.56- เม.ย.57 200,000  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
ระหว่าง วัน 

เดือน ป ี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานบุคคลและบริการ    งานธุรการ/
บุคคล 

- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
 

- มีทะเบียนประวัติบุคลากรทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานพัฒนาบุคลากร 
 

- บุคลากรได้ศึกษาอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ตามความเหมาะสม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด   

พ.ค.56- เม.ย.57 300,000  

- งานสวัสดิการบุคลากร - บุคลากรได้รับสวัสดิการคิด
เป็นร้อยละ 100 

พ.ค.56- เม.ย.57 300,000  

- งานระเบียบปฏิบัติบุคลากร 
 

- บุคลากร ได้รับทราบและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ    คิด
เป็น ร้อยละ 100 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานประเมินบุคลากร - บุคลากรใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับ 
คุณภาพ 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

แผนงานการเงิน    งานการเงิน/
กองทุน 

- งานรับ-จา่ยเงินสด 
 

เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการรับ-จ่ายเงินสด มี
ความถูกต้อง ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้   
คิดเป็นร้อยละ 100 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานตรวจสอบติดตาม
ค่าธรรมเนียมการเรียน 
 

- ตรวจสอบและติดตาม
ค่าธรรมเนียมการเรียนของ
นักเรียน-นักศึกษา 
ทุกคน 

พ.ค.56- เม.ย.57 3,500  

- งานตรวจสอบติดตาม
งบประมาณ 
 

- ทุกฝ่ายน างบประมาณที่ได้รับ
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
ระหว่าง วัน 

เดือน ป ี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานการเงิน    งานการเงิน/
กองทุน 

- งานจัดท าบัญชีเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 
 

- การจัดท าบัญชีเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนมีความถูกต้อง 
เป็นระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานวัสดุสิ้นเปลือง 
 

จ านวนวัสดุและอุปกรณ์  มี
จ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและ
บุคลากรภายในองค์กร 

พ.ค.56- เม.ย.57 800  

แผนงานเงินอุดหนุนนักเรียน 
นักศึกษา 

    

- งานส ารวจจ านวนนักเรียน
เพ่ือจัดท า จัดส่งค าร้อง     
เบิกเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี 

- จ านวนนักเรียนที่ได้จากการ
ส ารวจมีความถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัย 

- ข้อมูลสถานศึกษาที่น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
วิทลัยมีความถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 

พ.ค.56- เม.ย.57 3,000  

- งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง มี
คุณภาพ 
- งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับ
การตรวจสอบ 
 

- มีการเบิกจ่ายฯ ครบทุก
รายการ 
 
- ข้อมูลต่างๆ มีความ    
ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

พ.ค.56- เม.ย.57 5,000  

แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

    

- โครงการประชุมผู้ให้กู้ยืม
ประจ าปี 

 พ.ค.56- เม.ย.57 5,000  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
ระหว่าง วัน 

เดือน ป ี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

   งานการเงิน/
กองทุน 

- งานประชาสัมพันธ์ - นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และ
ผู้ปกครอง ได้รับทราบและมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบของกองทุน 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืม - สัญญากู้ยืมเงินและเอกสาร
แนบมีความถูกต้อง ชัดเจน คิด
เป็นร้อยละ 100 

พ.ค.56- เม.ย.57 2,000  

- งานจัดท า จัดส่งสัญญากู้ยืม  พ.ค.56- เม.ย.57 5,000  
- งานปลูกจิตส านึกในการ
ช าระหนี้ 

นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเกิด
จิตส านึกในการช าระหนี้คืน
กองทุน 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานส่งแบบประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

 พ.ค.56- เม.ย.57 200  

แผนงานบัญชี     
- งานตรวจบัญชีภายใน - งานตรวจบัญชีภายในเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการอ้างอิง                  
ทีช่ัดเจนถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 200  

- งานจัดท าบัญชี - การจัดท าบัญชี ต้องเป็นไป
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
มีความถูกต้องชัดเจน เชื่อถือได้ 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 50,000  

แผนงานอาคารสถานที่และ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

    

- จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

ทราบจ านวนพัสดุ  อุปกรณ์
ต่างๆ 100% 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 งานอาคาร
สถานที่ 

- งานตรวจรับและลงทะเบียน
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- งานเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

- ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ / 
 ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยได้ร้อยละ 
80 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานอาคารสถานที่และ
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

    

- งานตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 
 
 

- พัสดุ/ครุภัณฑ์มีการตรวจ
สภาพการใช้งานที่เป็น
ระบบ และสามารถรักษา
สภาพเพ่ือให้ใช้งาน             
ได้อย่างคุ้มค่า 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

- งานจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
 
 

- ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงได้   
มีการตัดจ าหน่าย คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

 พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- งานซ่อมบ ารุง - มีการจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
-  
 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- ยานพาหนะ - มีการจัดเก็บข้อมูล/
ประวัติการใช้ยานพาหนะ 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

แผนงานส่งเสริมระเบียบวินัย    งานส่งเสริม
พฤติกรรม 

- งานตรวจเครื่องแต่งกาย - นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ
วินัยและแต่งกายถูกต้อง
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 95 

พ.ค.56- เม.ย.57 2,000  

- งานครูที่ปรึกษา - นักเรียน นักศึกษา                        
มีความใกล้ชิดกับอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอยู่ใน
กฎระเบียบของทาง
วิทยาลัย 
 

 3,000  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานติดตามพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษาและติดต่อ
ประสานงาน 

   งานส่งเสริม
พฤติกรรม 

- งานตรวจสอบการมาเรียน 
 
- งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 พ.ค .56- เม.ย.57 
 
พ.ค. 56-เม.ย.57 
 
พ.ค. 56-เม.ย. 57 
 

7,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

 

แผนงานส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวิชาการ 

   งานกิจกรรม 

-โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ 
 
 
 
 

- นักเรียน นักศึกษา  
ระดับปวช.1 และปวส.1 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95
ของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 
- นักเรียน นักศึกษา มี
คุณลักษณะพึงประสงค์
โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับ 
4.00 จากระบบคะแนน
เต็ม 5 

 พ.ค.56 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 

- งานชมรมนักเรียน นักศึกษา  พ.ค.56- เม.ย.57 40,000  
- งานคณะกรรมการนักเรียน 
นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษารู้จัก
การท างานเป็นหมู่คณะ 
รู้จักการวางแผนการ
ท างาน ได้แสดงออกใน
ด้านการเป็นผู้น าโดยวิถี
ประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง 

พ.ค.56- เม.ย.57 3,000 

 

- งานฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

- นักเรียน นักศึกษารู้จัก 
การวางตัวให้เหมาะสม 
ในการเข้าสังคม 
 

ก.พ.57 
 

3,000 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- งานกีฬาภายใน 
 

- คณะครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์เป็น
นักกีฬาที่มีคุณภาพ  
เกิดความสามัคคีภายใน 
หมู่คณะ มีความคิด
สร้างสรรค์ และกล้า
แสดงออกในทางท่ีดี  
พร้อมทั้งยังมีทศันคติท่ีดี 
ในการกีฬา 

สค. 56 5,000 งานกิจกรรม 

แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

   
 

- งานวันส าคัญของชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญแห่งชาติตามที่รัฐ
ก าหนดครบถ้วน 

พ.ค.56-เม.ย.57 
 

56,200 
 

- งานบริการสังคม 
 

- นักเรียน นักศึกษา              
เกิดความสามัคคี รู้จักการ
ท างานเป็นทีม ได้พัฒนา
ตนเองและมีส่วนรวมในการ
ให้บริการด้านสังคม 

พ.ค.56-เม.ย.57 
 

10,000 

 

แผนงานพยาบาล     

- งานบริการห้องพยาบาล 
 

- จัดท าทะเบียนประวัติด้าน
สุขภาพของนักเรียน 
นักศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 
100 
- จัดท าข้อมูล สถิติการใช้
บริการห้องพยาบาลของ
นักเรียน นักศึกษา 
- ผู้รับบริการสามารถ
ป้องกันการเกิดอาการ
เจ็บป่วยที่ร้ายแรงหรือการ
ตรวจพบ 
การผิดปกติในร่างกาย   

พ.ค.56-เม.ย.57 
 

5,000 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่างวัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- งานตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

- ผู้รับบริการสามารถ
ป้องกันการเจ็บป่วยนั้นได้
ทันท่วงที 
- บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษาภายในวิทยาลัย
ได้รับการบริการคิดเป็นร้อย
ละ 100 

สค. 56 5,000 งานกิจกรรม 

- งานประกันอุบัติเหตุ
บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา 

 พ.ค.56-เม.ย.57 
 

5,000 
 

 

แผนงานแนะแนว 
- แนะแนวสัญจร 
 
 

 
- ให้ข้อมูลด้านการจัดการ
ด้านการศึกษาสายอาชีพ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจภายในท้องถิ่น 
และจังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างทั่วถึง 

 
พ.ค.56-เม.ย.57 
 
 
 

 
45,000 

 
 
 
 

สัมพันธ์
ชุมชน 

- แนะแนวภายในวิทยาลัย 
 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น                             
ประโยชน์ต่อตนเองทั้ง 
ด้านการศึกษาและการ 
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 500 
 

 

- งานรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา 

- บุคลากรที่ท าหน้าที่รับ
สมัคร มีความเข้าใจในระบบ
การ      รับสมัครที่ถูกต้อง 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 2,500  

- งานกองทุนเพ่ือการศึกษา - ช่วยเหลือให้นักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มี
ความประพฤติเรียบร้อย แต่ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาเล่าเรียน 

พ.ค.55- เม.ย.56 46,000 สัมพันธ์
ชุมชน 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการระหว่าง

วัน เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานประชาสัมพันธ์    สัมพันธ์ชุมชน 
- งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น   
 
 
 
- 
 
 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรภายในวิทยาลัย 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร ของวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
ต่อไป 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 
 
 
 
 

5,000  

- งานเยี่ยมชุมชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนที่ใกล้เคียง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร     
กิจกรรมต่างๆ  ของวิทยาลัย 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 
 
 

15,000  

- งานผลิตสื่อ/อุปกรณ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนที่ใกล้เคียง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ  ของวิทยาลัย 

พ.ค.56-เม.ย.57 35,000 
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2.1.3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 (1) ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติจริง  

(1.1) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ขออนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(1.2) ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมจัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบและ                 

ขออนุมัติงบประมาณ  
(1.3) แต่งตั้งคณะท างาน 
(1.4) ประชุมคณะท างาน มอบหมายหน้าที่ และซักซ้อมความเข้าใจในวัตถุประสงค์  

เป้าหมายและรายละเอียดของงาน รวมทั้งการทบทวนสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีที่เป็น
งาน/โครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดิมของปีที่ผ่านมา 

(1.5) ด าเนินงานตามวิธีการที่ก าหนด 
(1.6) วัดและประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรม  

     (1.7) จัดท าสรุปผลรายงานผู้บริหาร แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและส่งส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ภาพ 2  ระบบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                  โดยภาพรวม จากงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 120 รายการ ในปีการศึกษา 
2556 วิทยาลัยสามารถด าเนินการตามงาน/โครงการและกิจกรรมไปตามปฏิทินและเงื่อนเวลาที่ก าหนด ด้วย
กระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เมื่อท าการวัดและประเมินผลพบว่า งาน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 75 ขึ้น
ไป ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรม เกินกว่าระดับคุณภาพ 4.0 ตามมาตรวัด 
5 ระดับ  
 

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

แต่งต้ัง
คณะท างาน 

ประชุม
คณะท างาน

การ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

วัด/ประเมิน
โครงการ 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรุป-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง-ประชาสัมพันธ ์

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

-ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/
บุคลากร/
วิทยากร 

-ด าเนินงาน 

- ซักซ้อมภารกิจ
คณะท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- แต่งตั้ง
คณะท างาน/
ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- เสนอโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ  
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   อนึ่ง กล่าวส าหรับระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยที่วิทยาลัย ได้ก าหนดและยังคงระบบกิจกรรมที่
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมอันเกิดจากการก าหนดและวางแผนของวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการด าเนินงานจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยาลัย ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา ในขณะที่กิจกรรมอันเกิดจากการ
ประสานขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยจากหน่วยงาน/องค์การต่างๆ 
ภายนอก ซึ่งวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือด้วย งาน/โครงการ/กิจกรรมจากภายนอกนี้ มีส่วนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยในด้านปัจจัยงบประมาณค่าใช้จ่ายและอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวลาใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรและเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาและยังส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการท าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ในการบริการของวิทยาลัยต่อสังคม และผลการด าเนินงานกิจกรรมเหล่านี้ก็มีประสิทธิผลในระดับน่าพอใจและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

  
   จากข้อมูลและสารสนเทศทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/

กิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนอันเป็น
ผลผลิตของวิทยาลัย มีสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังที่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน และอยู่ในระดับคุณภาพดีตามเกณฑ์การประเมินตนเองตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้  อีกท้ังนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์อันดีอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ ดังในช่วงระยะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร หน่วยงานหรือใน
สถานประกอบการ ก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของหน่วยงานนั้น ๆ ในระดับดีขึ้น
ไป จึงนับว่าวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามรอบด้านทั้งในความเป็นคนเก่ง ดีและอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

  ในปีการศึกษา 2556 นี้ อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนทุกระดับยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจมาก เป็น
ร้อยละ 4.76 หรือประมาณร้อยละ 5 (ซึ่งต่ ากว่า ร้อยละ 15 อันเป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาก) 
อย่างไรก็ตามวิทยาลัย จะยังไม่นิ่งนอนใจด้วยการให้ความสนใจติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะภาพรวมจาก
อัตราการออกกลางคันอันเป็นผลการส ารวจอัตราการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบว่ามีอัตราการออกกลางคันมากกว่าร้อยละ 30 ปัญหานี้ปรากฏ
ชัดเจนในระดับ ปวช.1 ในช่วงสิ้นภาคเรียนที่ 1 นอกจากนี้ได้แก่ปัญหาดั้งเดิมที่เก่ียวกับผลการเรียนในวิชาส าคัญ
อันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ยังปรากฏอยู่ แม้ว่า
อัตราส่วนของผลการเรียนจะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ และเป็นอุปสรรคส าหรับผู้เรียนที่จะสามารถสร้างความรู้ในระดับก้าวหน้าได้ทันหรือ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในปี 2558 ด้วย 

 
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และ ปวส. ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รวม  5 หลักสูตร ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งหมด ในระหว่างและ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่าอยู่ทั้งระบบในระดับ “ดี” มี
อัตราส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชาต่อนักเรียน นักศึกษา รวมเฉลี่ย ประมาณ       
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1: 19.25  โดยครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่แล้วได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนพบว่าอยู่ในระดับดี  มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยมีการ
พัฒนาครู บุคลากรทุกคนในปีการศึกษานี้ เกินกว่า 20 ชั่วโมงขึ้นไป  ในขณะที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ปัจจัยการบริหารจัดการจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมากมายและเพียงพอ อาทิ สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ส านักงาน ปปส. 
จังหวัดชัยภูมิ  สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  ส านักงานจัดหางานจังหวัด
ชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  วัดป่าชัยภูมิวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านคลองรี่ วัดป่าบ้านพลัง อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วัดและส านักสงฆ์ถ้ าวัวแดง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น วิทยาลัย ยังสามารถ
ประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การเพ่ือร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอันที่
จะพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จ านวนมากกว่า 140 แห่ง  และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสองระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การฝึกวินัยระเบียบแถว การประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การท าบายศรี การจัดและตกแต่งโต๊ะ รวมทั้ง
การผูกผ้าตกแต่งสถานที่และในพิธีต่างๆ  

 

ในด้านการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (Home Room) ด้วยการให้มีการตรวจสอบ
การมาเรียน รับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ จึงพบว่าพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี  มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และพบว่านักเรียน นักศึกษามากกว่าร้อยล 95 ปลอดสารเสพติด มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ดังได้
กล่าวแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกป่า ซ่อม/สร้างฝายชะลอน้ า การให้ความ
ช่วยเหลือวิทยาลัยระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ขาดแคลน การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เช่น กิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา เช่น จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ “ธรรมดี ได้ดี” ตามหลักคุณธรรมอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  จัดให้มีการสวดมนต์เช้าร่วมระหว่างคณะครู นักเรียน นักศึกษาในวันธรรมสวนะ การ
ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งในทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายทุกเดือน การแห่เทียน-ถวายเทียนพรรษา วันส าคัญ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯใน
ฐานะ “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในฐานะ “วันแม่
แห่งชาติ” การร่วมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญเดือน 6 ซึ่งเป็นท าบุญประกอบขบวน
แห่บายศรีเพ่ือสักการะเจ้าพ่อพญาแล การเฉลิมฉลองเจ้าพ่อพญาแลประจ าปี ทั้งนี้ เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
บรรพวีรชน ความรักในท้องถิ่นและความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ด้วยการพัฒนาผู้เรียนประกอบกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังที่ 
คณะนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดมารยาทไทย เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จาก
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี  เหรียญเงิน จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแด๊นเซอร์ ทั้งจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และจากการร่วมจัดของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  

 

  ส าหรับในส่วนของการบริการวิชาชีพสู่สังคมนั้น ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิธุรกิจ
ได้จัดให้มีบริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและโครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ การออกบริการฝึกนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
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การผูกผ้า/ตกแต่งสถานที่และพิธีต่างๆ การบริการช่วยปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโรงพยาบาลชัยภู มิ รวมทั้งการ
อาสาเป็นแกนน าในการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ ตามโครงการ 1 ช่วย 9 “ห่วงโซ่คุณภาพ” ของ สมศ. 
เพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ที่ในปีการศึกษานี้ ติดตามนิเทศ แนะน าสถานศึกษาใน
เครือข่าย เป็นต้น โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมที่ประเมินผล
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และกรณีที่มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยในระดับคุณภาพ 4.0 ขึ้นไปจากมาตรวัด 5 ระดับ  

 

  ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย ได้บริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการทั้งในลักษณะบุคคลและเป็นกลุ่ม และน าเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เว็บไซท์กลางและเว็บไซท์ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย และ การประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย การแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น อันสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยแห่งความส าเร็จในด้านนี้ คือวิทยาลัย มุ่งเน้นความส าเร็จในทางวิชาการ 
และก าหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ ท าให้ในปีนี้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ จ านวนมาก ดังที่ปรากฏในตารางที่ 8    

 

ส าหรับในด้านภาวะผู้น าและการจัดการนั้น ผู้บริหารของวิทยาลัยโดย ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการ ได้บริหารจัดการตามหลักการบริหารศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานด้วยการกระจายอ านาจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องตามระดับชั้น อันเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา
ตามลักษณะงานในหน้าที่  เช่น รองผู้อ านวยการ 2 ฝ่าย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3 ฝ่าย ผู้อ านวยการส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู หรือ ในระดับหัวหน้างาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์วิทยาลัย มีความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารจัดการในทุกฝ่าย งาน/โครงการ/ กิจกรรมนั้น ต่างถูกก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ สามารถ
ตัดสินใจได้ตนเอง ตามโครงสร้างการบริหารจัดการที่ก าหนด การเตรียมการ การก ากับติดตามภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีสรรหามาโดยวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน ในขณะที่ได้ท าให้องค์กรมีกระบวนการสร้างและพัฒนาทั้ง
องค์ความรู้ที่ชัดแจ้งและแฝงเร้น แสวงหา จัดเก็บ เรียนรู้ แล้วเผยแพร่ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่น าไปสู่
การเป็นชุมชน/สังคมความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ให้การรับรอง และประกันความมั่นใจในคุณภาพของ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการน าของผู้บริหารสูงสุดเอง ที่สามารถใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน  ท าให้วิทยาลัยได้รับ
ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสูงสุดได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ที่ได้
ทุ่มเท และอุทิศตนให้เห็นในเชิงประจักษ์เพ่ือการท างานให้กับสังคมมาโดยตลอดนั่นเอง การครองตน ครองคน 
และครองงานของผู้บริหารวิทยาลัยท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนการศึกษาและสังคมทั่วไป ดังที่ได้รับการ
มอบหมายให้เป็นนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ กรรมการสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมทั้ง รางวัลสตรีดีเด่นจังหวัดชัยภูมิเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2554 
เป็นต้น  
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2.1.5 การก ากับ ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี            
                   (1) ระบบและขั้นตอนการก ากับ ตรวจสอบติดตาม เป็นไปตามข้ันตอนและ ภาพ 3 ต่อไปนี้ 

(1.1) ก าหนดปฏิทินด าเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1.2) มอบหมายผู้ก ากับติดตามหลัก คือ หัวหน้างานของผู้รับผิดชอบ 
(1.3) ก าหนดรูปแบบในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและช่วงระยะเวลาใน 

ระหว่างด าเนินงาน 
(1.4) ก าหนดวิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัง 

การด าเนินงานเสร็จสิ้น 
(1.5) มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้วัดผลและ/หรือให้ข้อมูล 
(1.6) ผู้รับผิดชอบท าการประมวลผล ประเมินผล สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารและ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งส่งเก็บรวบรวมที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาพ 3 ระบบการก ากับ ตรวจสอบติดตาม 
 
1.  
2.  
 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 2.1.6 ผลการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม  
 

                       งาน/โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินไปตามขั้นตอนและเวลาของกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากวิทยาลัยมีกิจกรรมจ านวนมากในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท าให้การวัดประเมิน 
สรุปและรายงานผลบางส่วนยังคงมีความล่าช้า ในขณะที่งาน/โครงการ/กิจกรรมบางส่วนจะต้องใช้เวลาในการรอ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลชุดสุดท้ายที่จะท าให้ข้อมูลทั้งหมดสมบูรณ์มากที่สุด  เช่น จ านวนนักเรียน นักศึกษามีงานท า และ
ศึกษาต่อ รวมทั้งความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน หรือในกรณีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ โดยที่บุคลากรของสถานศึกษาเอกชนมีจ ากัดเท่าที่จ าเป็น บุคลากรต้องท า
หน้าที่ได้อย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
บุคลากรซึ่งลาออก บุคลากรใหม่ และการปรับโยกย้ายงานบุคลากรเก่า ท าให้ความต่อเนื่องของงาน การใช้

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

มอบหมาย
ผู้ติดตาม 

ก าหนด
รูปแบบ 

ก าหนดวิธีการ/
เคร่ืองมือ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

ประมวลผล
ข้อมูล/ประเมนิ 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง-ประชาสัมพันธ ์

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- ประมวลผล 

- วิเคราะห ์

- สรุป/ท า
รายงาน 

-ก าหนด/
มอบหมาย
บุคคล/คณะ
ด าเนินการ
ตาม
ระยะเวลา 

- ก าหนดวิธี/
ตรวจสอบ/
สร้างเครื่องมือ
และ
ก าหนดเวลา 

- ก าหนด 
รูปแบบ/วิธีการ
ผนวกกับการ
อ้างอิงตามคู่มือ
การประกัน
คุณภาพภายใน 

- ก าหนด/
มอบหมายให้
หัวหน้างานเป็น
ผู้ติดตามหลัก  
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วิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูลจะต้องท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและส่งผลให้
การสรุปงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษาล่าช้าไปด้วย ในปีการศึกษา 2556 นี้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือทดแทนระบบเดิม ยังมีปัญหาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ที่บางส่วน
เริ่มเสื่อมไป ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเก่ียวกับระบบ ท าให้ยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งวิทยาลัย จะต้องหาสาเหตุหลักและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป         
                                  

 2.1.7 ข้อเสนอแนะ 
              หน่วยงานส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน: สมศ.)  ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรายงานหรือแบบข้อมูลต่างๆ เพ่ือที่จะได้เป็น
การลดภาระงานของวิทยาลัย และมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
ประสาน/มอบหมายโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จะให้สถาบันและหน่วยงาน
เกี่ยวหรือผู้เชี่ยวชาญการอาชีวศึกษามาท าหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง (Mentor) ของวิทยาลัยควรปรับ ก าหนดและ
ลดตัวแปรที่เป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง พร้อมกับให้สถานศึกษา
ประเมินตนเองให้มากที่สุด และมีการประเมินภายนอกในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นเท่านั้น ส าหรับ
สถานศึกษานั้น ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการอาชีวศึกษาด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการเพ่ือรักษานักเรียน นักศึกษาทั้งที่ เกี่ยวกับการเรียนรู้ กิจกรรม และการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยู่ให้มากขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/
กิจกรรม ควรพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรใหม่หรือหน้าที่ใหม่อย่างจริงจัง แต่ควรจะใช้คู่มือ การ
ปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศอ้างอิงในการด าเนินงานให้มากยิ่งข้ึน  
   

 2.1.8 การพัฒนาปรับปรุงงาน  

                   วิทยาลัย มีพ้ืนฐานที่ดีในด้านบุคลากรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับผู้เรียน
ศิษญ์เก่าที่ประสบความส าเร็จซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดอ่ืนๆ วิทยาลัย จึงควรก าหนดทิศทางเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมสู่สังคมผ่านวิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจ ด้วยการศึกษาจากจุดแข็งตนเองแล้วบริหารจัดการ
เพ่ือสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงอัตลักษณ์ตามหลักอิทธิบาท 4 ที่สูงขึ้น ชัดเจนทั้งในเชิงลึก 
และระดับกว้าง ปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่ คือ ความพร้อมในด้านบุคลากร ที่เป็นครูวิชาชีพ 
และครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน ที่มีประสบการณ์เพียงพอ  บุคลากรเหล่านี้ จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) ที่ส าคัญของวิทยาลัย หากได้รับการพัฒนาในเชิงเทคนิคระดับสูงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ด้วยบรรยากาศองค์กรแบบเปิดยิ่งขึ้น มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการธ ารงคุณธรรมบริหาร
แห่งพรหม คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา ในขณะที่วิทยาลัย มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน 
ผู้เรียนและครู สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัย อย่างเพียงพอ หากวิทยาลัยก าหนดจุดเน้นที่ชัดเจน
ให้เป็นค่านิยมองค์กรและเป้าหมายร่วมแล้ว ผลิตภาพด้านผู้เรียนก็จะสามารถแข่งขันในระดับจังหวั ด ภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไปได้ และจากการที่ผู้บริหารมีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านหรือทักษะเชิง
มโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ และทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ ย่อมสามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือทั้ง
จากภายในและจากภายนอกเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้วิทยาลัย ก้าวหน้าสู่การมีเกียรติภูมิใน
ระดับภาค ระดับประเทศ หรือในระดับที่กว้างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้ 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7  มาตรฐาน  
35  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 9) 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  
                    (ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 14) 
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 15 - 26) 
มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 27) 
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้

ที่ 28 - 29) 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 30 - 33) 
มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 34 - 35) 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่  30 เมษายน   2554 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,162,507.00 - เงินเดือนครู 8,431,293.00  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 1,257,454.00 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 201,090.00  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

6,391,041.29 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 277,245.00  

- เงินบริจาคทุนการศึกษา 42,900.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 693,516.00  

- อ่ืนๆ 127,531.00 - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก 

    - ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป 

604,667.79  

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

60,000.00  

- ค่าใช้จ่ายกิจการนักศึกษา/ 

งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

643,250.50  
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

  - งบพัฒนาบุคลากร 549,399.00  

- ค่าสาธารณูปโภค 1,069,689.37  

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ 927,200.29  

รวมรับ 17,981,433.29 รวมจ่าย  13,457,350.95  
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 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  
เมื่อวันที่ 28-30 ก.ค. 2554 
 

      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 22 ข้อ  เรียง
ตามล าดับความเร่งด่วนจากมากไปน้อย 
ดังต่อไปนี้   
       9.3.1 สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอก เพ่ือน าผลการประเมินมาก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
     9.3.2 ควรให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติงาน ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาฯ อย่างชัดเจน 
     9.3.3 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม และเสริมความรู้พ้ืนฐานเช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนทั้งสาม
ด้าน (ความรู้ ความสามารถ ความคิด) ปลูกฝัง
และจัดกิจกรรมให้ความส าคัญและตระหนักใน
การน าไปใช้ประโยชน์  
   

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3.1 มีการปรับและประกาศใช้
วิสัยทัศน์ 2556-2560 ด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ ด้วยโครงการ 
งบประมาณและจัดให้มีการประเมิน
ที่ประกอบด้วยคณะผู้ประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก  
9.3.2  ครู บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
แผนปฏิบัติงาน 
9.3.3 ท าความเข้าใจกับครูผู้สอนใน
วิชาที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีการสรุป 
สอบถาม สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มี
ปัญหาทั้งในเวลาท้ายคาบเรียน และ
ใกล้สอบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.3.1 ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายโดยเฉพาะใน
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
และส่งผลต่อชุมชน
ท้องถิ่น  
9.3.2 ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีความเข้าใจ
ในการน าสู่การปฏิบัติ 
 9.3.3 นักเรียนระดับ 
ปวช. สอบ V-NET มี
คะแนนเฉลี่ยสูงก่วา
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับชาติในสัดส่วนที่
สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

       9.3.4 สถานศึกษาควรมีการท าสัญญา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
หน่วยงานราชการ และเอกชน ที่ชัดเจนในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน 

     9.3.5 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของบุคลากร และสนับสนุนในการให้บุคลากรได้
ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

     9.3.6 ควรจัดสัมมนาร่วมกันในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนงานควบคุม
ความเสี่ยงในทุกด้านของสถานศึกษา  
 

     9.3.7 สถานศึกษาควรวิเคราะห์และเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-NET แต่เนิ่นๆ  
   

 

       9.3.8 ควรให้เวลามากขึ้นในการวางแผน
งานของสถานศึกษาที่ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

 

 

     9.3.9 สถานศึกษาควรมีระบบติดตามข้อมูล 
เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จ
การศึกษาและการมีงานท า ควรเชื่อมโยงระบบ
ทั้งหมดเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือประมวลผลได้
อย่างถูกต้องและตรงความวัตถุประสงค์ 

     9.3.10 ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส าคัญมากไป
ส าคัญน้อย เช่น สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ 

9.3.4 จัดให้มีการท าบันทึกความ
เข้าใจร่วมระหว่างวิทยาลัยกับ
หน่วยงาน องค์การภายนอก 
 

 
9.3.5 วิทยาลัยส่งเสริมและสนับ 
สนุนทุนในการท าวิจัยและงานสร้าง 
สรรค์ของบุคลากรและสนับ สนุนใน
การใหเ้ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

9.3.6 จัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนร่วมกัน 
 
 
 

9.3.7 จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
ท้ายคาบเรียนและก่อนสอบ V-NET 
 
 
9.3.8 ครู/บุคลากรและ
คณะกรรมการที่ส่วนประกอบองค์
คณะมาจากชุมชนร่วมในการส ารวจ
ปัญหา วางแผน ปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งรับรู้ในผลการ
ด าเนินงาน  
 
9.3.9 จัดให้มีระบบและ
ผู้รับผิดชอบในการติดตามเก็ย
ข้อมูลผ็ส าเร็จการศึกษา 
 
 

9.3.10 ด าเนินการในทุกช่องทางท่ี
เป็นไปได้ 

9.3.4 ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งท่ีมี
รายได้และไม่มีรายได้ ทั้ง
ภายในและต่างจังหวัด 

9.3.5 ครูมีนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร
ภายนอก เช่น สรช. 

9.3.6 ทุกฝ่าย/คนร่วมรับรู้
ในแผนการบริหารความ
เสี่ยงและน าสู่การปฏิบัติ  

9.3.7 จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนเท่ากับ
ระดับประเทศขึ้นไปมี
อัตราส่วนเพิ่มขึ้น 
9.3.8 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ
รวมทั้ง การวัดและ
ประเมินผล และรบรู้ใน
ผลการด าเนินงาน  
 
9.3.9 ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปลี่ยนแปลงที่อยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท์ อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มีปัญหา  
 

9.3.10 ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปลี่ยนแปลงที่อยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท์ อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

แบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากบริษัท) เพ่ือน 
ผู้ปกครอง บุตรหลานครู/อาจารย์ บริษัท 
(แบบสอบถามความพึงพอใจ) และ ไปรษณียบัตร 
เป็นต้น   
       9.3.11 ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริม
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
สาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน ทั้งในด้านการ
วางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ 
เพ่ือวางแผนในปีต่อๆ ไป (PDCA) 
       9.3.12 สถานศกึษาควรเน้นและเพ่ิมเติม
การท างานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จากผลการเรียนในบางรายวิชาส าหรับนักเรียน
บางคนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ าหรือมีปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาของ
สื่อการเรียนการสอนต่อไป เช่น เน้นการเรียน
การสอนด้านภาษาให้มากข้ึนทุกสาขา เพ่ือ
เตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน เน้นการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับงาน
ด้านอาชีวศึกษา  
     9.3.13 สถานศึกษาควรปรับสัดส่วน
ระหว่างนักเรียนต่อโครงงานให้เหมาะสม โดย
การพิจารณาหัวข้อโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน  
 
     9.3.14 สถานศึกษาควรส่งเสริมในการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับสูงกว่าสถานศึกษาให้มากข้ึน
ท าร่วมกับชุมชนให้มากข้ึน 
   
      9.3.15 สถานศึกษาควรอบรมและส่งเสริม
พัฒนาผลงานและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ท้ัง
แนวคิดและชิ้นงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย และ 

 

 

9.3.11 มีการแนะแนวการศึกษาต่อ
ทั้งภายในวิทยาลัยและจากสถาบัน
อ่ืนๆ  

 

9.3.12 จัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีและรายกลุ่มทั้งในด้าน
วิชาการและการปรับพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

9.3.13 จัดให้มีการปรับใหม่ตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 

 

 

9.3.14 วิทยาลัยก าหนดให้มี
นโยบายส่งเสริม 

 

 

9.3.15 วิทยาลัยก าหนดเป็น
นโยบายและจัดให้มีการอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาผลงานและงานวิจัย  

ปัญหา แต่ไม่มีปัญหาในผ็
ส าเร็จรุ่นเก่าท่ีต าแหน่ง
หน้าที่คงท่ี 
 

9.3.11 อัตราการ
ประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อของผู้เรียนอยู่ในระดับ
น่าพอใจ 
 

9.3.12 อัตราส่วนผู้เรียน
ทีม่ีผลการสอบ V-NET 
ในระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศขึ้นไปสูงขึ้น 

 

 

 

 
 
 

9.3.13 มีผลงานของผู้ 
เรียนที่หลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนาต่อไป 

9.3.14 มีผลงานของผู้ 
เรียนที่หลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพฒันา 

9.3.15 ครูผลิตผลงาน 
วิจัยและเผยแพร่ในระดับ
จังหวัด และออนไลน์  
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เผยแพร่ในระดับประเทศ น ามาใช้ประโยชน์ในวง 
กว้างมากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน และให้ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง หรือประมาณ ปี
ละ 2 เรื่อง 

  9.3.16 สถานศึกษาควรจัดให้มีการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้แต่ละ
สาขางานได้มีการบริการวิชาการร่วมกัน  
 9.3.17 สถานศึกษาควรมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบหน้าที่ตามกฎหมายให้มากขึ้น 
      9.3.18 สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา
รูปแบบ ข้อมูลใน Website ให้มีสารประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและบริการทางวิชาการ 
      
      9.3.19 สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขางานให้มากข้ึน 
 

     9.3.20 สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการให้กับบุคลาการ 
 
 
 
     9.3.21 ควรพัฒนารูปแบบการประเมิน
บุคลากรเพ่ือให้สอดคลอดคล้องกับบทบาทของ
บุคลากรต่อการพัฒนาสถานศึกษา   

      

เชิงสร้างสรรค์ท้ังแนวคิดและ 
ชิ้นงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย 

 

9.3.16 วิทยาลัยบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วย 
งานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้ 
อาทิ การออกช่วยฝึกพ้ืนฐานอาชีพ
โดยครูและผู้เรียนด้านการผูกผ้า
ประดับตกแต่ง 
 

9.3.18 วิทยาลัยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจนในการจัดระบบสารสนเทศ
และพัฒนา เว็บไซท์ให้มีสาระและ 
ประโยชน์ต่อวิทยาลัยและการ
บริการทางวิชาการ 

9.3.19 จัดให้มีการพัฒนาทั้งด้วย
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
 

9.3.20 จัดให้มีค่าวิทยฐานะส าหรับ
ผลงานทางวิชาการและคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

9.3.21 วิทยาลัยมีรูปแบบและ
พัฒนาการประเมินบุคลากรประจ า
ทุกปี 

 

 
 
 
 
 

 
9.3.16 ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยและ
ชุมชนเข้มแข็ง ครูและ
ผู้เรียนมีประสบการณ์
เพ้ิมข้ึน 

 

 
 

9.3.18 วิทยาลัยมีระบบ
ข้อมูลและสาร สนเทศ
ท าให้สะดวกต่อการ
น าไปใช้ 
 

9.3.19 ครู/บุคลากรมี
ชั่วโมงการพัฒนา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

9.3.20 ครู/บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจเพ่ิมขึ้น ครู
สร้างนวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

9.3.21 บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจ 
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9.3.22 ควรน าผลของการประเมินบุคลากรมาท า
การวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

9.3.22 วิทยาลัยใช้ผลการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการในทุกฝ่ายงาน 

9.3.22 วิทยาลัยมี
แนวทางการพัฒนา 
ก่อให้เกดิบรรยากาศ
ที่กระตือรือร้นใน
การท างานขึ่น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   

เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2554   
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ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งกำร
ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ   

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 

หลักสูตร/
ประเนภทศนีา 

สาขาศนีา/สาขาาาน 
ีั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3)  
(1)-(2) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 
4X100/3 

ปศี.       

ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม 

สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนยำนยนต์ 

1 20 2 18 9 50 
2 31 3 28 8 28.57 
3 19 - 19 9 47.37 

ประเนภทศนีา 
พาณนียกรรม 

สำขำวิขำพณิชยกำร 
- สำขำงำนกำรบัญช ี

1 30 2 28 21 75 

2 30 5 25 21 84 

3 26 1 25 20 80 

สำขำวิชำพณิชยกำร 
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

1 45 4 41 28 68.29 

2 75 8 67 36 53.73 

3 76 3 73 58 79.45 

ประเภทวิชำ 
อุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยว 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 
และกำรท่องเที่ยว 
- สำขำงำน กำรโรงแรม    

1 16 1 15 8 53.33 

2 28 3 25 18 72 

3 17 - 17 15 88.24 

 413 32 381 251 65.88 
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หลักสูตร/ประเนภทศนีา สาขาศนีา/สาขาาาน 
ีั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 
4X100/3 

ปศส.       
ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม 

สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

1 12 - 12 9 75 
2 8 1 7 4 57.14 

ประเนภทศนีาบรนหารธุรกนจ 

สำขำวิขำกำรบญัชี 
- สำขำงำนกำรบัญช ี

1 50 5 45 41 91.11 

2 71 12 59 59 100 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- สำขำงำนเทคโนโลยีส ำนักงำน 

1 121 3 118 87 73.73 

2 122 34 88 85 96.59 
ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมกำร   
ท่องเที่ยว 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรมและ
กำรบริกำร 
- สำขำงำน กำรบริกำรส่วน
หน้ำโรงแรม 

1 5 - 5 3 60 
 
2 

 
7 

 
1 

 
6 

 
6 

 
100 

รศม ปศส.  396 56 340 294 86.47 
รศม ปศี. และ ปศส.  809 88 721 545 75.59 

 
หมายเนหตุ  1. ข้อมูลจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมำยถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้ำย 
ของกำรลงทะเบียนเรียน แต่ละภำคเรียนสิ้นปีกำรศึกษำ กรณีมีกำรเปิดภำคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชำ สำขำวิชำ/สำขำงำนที่ได้รับอนุญำต 
ให้เปิดท ำกำรสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลำงคันในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
4. ในกรณีท่ีมีนักเรียนเข้ำเรียนกลำงปี หรือโอนย้ำยให้นับรวมในจ ำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

ทั้งหมดด้วย 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
 
มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งกำร
ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ  
 - จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่อชุมชนและสถำนประกอบกำรด้วยช่องทำงต่ำงๆ  

- กำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจกับสถำนประกอบกำร กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 
 

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัศอย่าา
และน าข้อมูล
มาศนเนคราะห์ 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในีุมีน 
ที่ท าการประเนมนน 

(1) 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในีุมีนที่มีผล 
การประเนมนนคศามพกาพอใจ 

เนฉลี่ย  3.51 – 5.00 
(2) 

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคล

ในีุมีนที่มีผลการ
ประเนมนนคศามพกาพอใจ

เนฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

(3) 
(2)x100/(1) 

มี = 1 
ไม่มี  0 

13 13 100 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
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ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (5) 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ ตำมภำคผนวก  
 
มาตราานที ่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ 
 - ซ่อมเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ โดยเฉพำะในกรณีหรือกลุ่มมีปัญหำ   
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 

ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนีาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

จ านศนผู้เนรียน 
ีั้นปีสุดท้ายที่

สอบผ่านเนกณฑ์ฯ 
(2) 

ร้อยละ 
(3) 

(2)X100 
(1) 

1 ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 สำขำวิชำเครื่องกล 
 - สำขำงำน งำนยำนยนต์ 

 
 
 
7 

 
 
 
7 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 สำขำวิชำพณิชยกำร 
 - สำขำงำน กำรบัญชี 
 - สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

20 
61 

 
 

20 
61 

 
 

100 
100 
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ที ่
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา

าาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนีาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

จ านศนผู้เนรียน 
ีั้นปีสุดท้ายที่

สอบผ่านเนกณฑ์ฯ 
(2) 

ร้อยละ 
(3) 

(2)X10
0 (1) 

3 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
- สำขำงำน กำรโรงแรม    

 
 

15 

 
 

15 

 
 

100 
รศม ปศี. 109 109 100 
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ที ่
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา

าาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียน
ครบทุกรายศนีา
ตามโคราสร้าา

หลักสูตร 
(1) 

จ านศนผู้เนรียนีั้น
ปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเนกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

(2)X100 
(1) 

1 รดับีั้น ปศส. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 
 
 
7 

 
 
 
7 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 

สำขำวิชำกำรบัญชี 
- สำขำงำน กำรบัญชี 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำน เทคโนโลยีส ำนักงำน 

 
 

35 
 

37 

 
 

35 
 

37 

 
 

100 
 

100 
3 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรบริกำร 
- สำขำงำน กำรบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม    

 
 
6 

 
 
6 

 
 

100 
รศม ปศส. 75 75 100 

รศม ปศี., ปศส. 184 184 100 
หมายเนหตุ  จ ำนวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนภำคเรียนสุดท้ำย 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมำก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที ่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ   
 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปศี.  
ที ่ หลักสูตร/ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา

าาน 
จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

1 ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
  - สำขำงำน งำนยำนยนต์ 

 
 
 
8 

 
 
 
1 

 
 
 

14.29 
2 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

 สำขำวิชำพณิชยกำร 
   - สำขำงำน กำรบัญชี 
   - สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

29 
67 

 
 
7 
30 

 
 

36.84 
44.78 

3 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
  - สำขำงำน กำรโรงแรม 

 
 

15 

 
 

8 

 
 

53.33 
รศม ปศี. 109 46 42.21 

 
หมายเนหตุ   ในปีกำรศึกษำ  2556  ไม่น ำผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวส. มำประเมิน  
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปศี.                     2 ต้องปรับปรุง 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 35 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET) ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไปในกลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ   

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา ระดับ ปศี.  

ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

1 ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำน งำนยำนยนต์ 

 
 
 
8 

 
 
 
2 

 
 
 

25 
2 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำพณิชยกำร 
- สำขำงำน กำรบัญชี 
- สำขำงำน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

19 
67 

 
 
9 
33 

 
 

47.37 
49.26 

3 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
- สำขำงำน กำรโรงแรม    

 
 

15 

 
 

5 

 
 
33.34 

รศม ปศี.  109 49 44.96 
หมายเนหตุ   ในปีกำรศึกษำ  2556  ไม่น ำผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวส. มำประเมิน 

 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปศี.                   2 ต้องปรับปรุง 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 35 1 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 
          ศนธีด าเนนนนการ 

- ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ   
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.6 ผลการสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือหน่ศยาานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 

ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้

ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

1 ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำน งำนยำนยนต์ 

 
 
 

13 

 
 
 

13 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำพณิชยกำร 
- สำขำงำนกำรบัญชี 
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

20 
 

 
 

20 

 
 

100 

1 รดับีั้น ปศส. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 
 
 
7 

 
 
 
7 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 

สำขำวิชำกำรบัญชี 
- สำขำงำน กำรบัญชี 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำน เทคโนโลยีส ำนักงำน 

 
 

35 
 

37 

 
 

35 
 

37 

 
 

100 
 

100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

 

ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้

ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

3 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
- สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรบริกำร 
   - สำขำงำนกำรบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม    

 
 
6 

 
 
6 

 
 

100 
รศม 118 118 100 

 
หมายเนหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลกำรสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือหน่วยงำนที่

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ำมำค ำนวณ  
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีมำก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 1.7 ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ   

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

หลักสูตร/ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา
าาน 

จ านศนผู้เนรียน 
ระดับ ปศี. 1 ปี
การ กึกาา  2555 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา  2556 

ร้อยละ 

ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนงำนยำนยนต์ 

 
 
 

28 

 
 
 

12 

 
 
 

42.86 
ประเภทวิชำ 
พำณิชยกรรม 
สำขำวิชำพณิชยกำร 
- สำขำงำนกำรบัญชี 
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 

34 
110 

 
 
 
 

20 
60 

 
 
 
 

58.82 
54.55 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
- สำขำงำนกำรโรงแรม    

 
 

26 

 
 

14 

 
 

53.85 

รศม 198 106 53.54 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

 

หลักสูตร/ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา
าาน 

จ านศนผู้เนรียน 
ระดับปศส. 1 

ปีการ กึกาา  2555 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา  2556 

ร้อยละ 

ระดับีั้น ปศส. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 
 
 
9 

 
 
 
1 

 
 
 

11.11 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรบัญชี 
- สำขำงำนกำรบัญชี 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำนเทคโนโลยีส ำนักงำน 

 
 

62 
 

104 

 
 

51 
 

75 

 
 

82.26 
 

72.12 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรบริกำร 
- สำขำงำน กำรบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม    

 
 
6 

 
 
5 

 
 

83.33 
รศม 181 132 72.93 

รศม  ปศี. ปศส. 379 238 62.80 
 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

 
มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรอืประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะให้ครอบคลุมทุกด้ำนและเต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 

หลักสูตร/ประเนภทศนีา/
สาขาศนีา/สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การ 
ึกกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ึกกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าาน
ท า ประกอบ
อาีีพ และ
ึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 
ระดับีั้น ปศี. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนงำนยำนยนต์ 

 
 
 

12 

 
 
 
3 

 
 
 

25 

 
 
 
2 

 
 
 

16.67 

 
 
 
6 

 
 
 

50 

 
 
 

11 

 
 
 
91.67 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
สำขำวิชำพณิชยกำร 
- สำขำงำนกำรบัญชี 
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

20 
60 

 
 
5 
8 

 
 

25 
13.33 

 
 
3 
3 

 
 

15 
5 

 
 

10 
35 

 
 

50 
58.33 

 
 

18 
46 

 
 

90 
76.67 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว 
- สำขำงำน กำรโรงแรม    

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

28.57 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

14.29 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

57.14 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

100 
รวม ปวช. 106 20 18.87 10 9.43 59 55.66 89 83.96 
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ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี (ต่อ) 

หลักสูตร/ประเนภทศนีา/
สาขาศนีา/สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การ กึกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ึกกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาีีพ 
และึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 
รดับีั้น ปศส. 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเครื่องกล 
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

100 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรบัญชี 
- สำขำงำนกำรบัญชี 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำนเทคโนโลยี
ส ำนักงำน 

 
 

51 
 

75 
 

 
 

12 
 

18 

 
 

23.53 
 

24 

 
 
4 
 
9 

 
 

7.84 
 

12 

 
 

25 
 

36 

 
 

49.02 
 

48 

 
 

41 
 

63 

 
 

80.39 
 

84 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและ
กำรบริกำร 
- สำขำงำนกำรบริกำรส่วน
หน้ำโรงแรม    

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

100 

รศม ปศส. 132 34 25.76 13 9.85 63 47.73 110 83.33 
รศม ปศี. และ  ปศส. 238 54 22.69 23 9.66 122 51.26 199 83.61 

หมายเนหตุ  ไม่นบัรวมผู้เรียนที่มีงำนท ำอยู่แล้ว 
 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ  
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
- จัดให้มีบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จัดระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงวิทยำลัยกับหน่วยงำน องค์กำรและสถำนประอบกำร  
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ

ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
 

มีกำรประเมินควำมพงึ
พอใจโดยก ำหนด   กลุ่ม
ตัวอย่ำง สร้ำงเคร่ืองมือ
เพื่อเก็บข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำ

วิเครำะห ์

จ ำนวนสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือ

ผู้รับบริกำรทั้งหมด 
(หน่วย) 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 

3.51 – 5.00 

ร้อยละ 

มี = 1 
ไม่มี  0 

13 13 100 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (5) 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)  และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (1) 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
แบบประเมินควำมพึงพอใจ ตำมภำคผนวก  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 4 ดี 
1.2 5 ดีมำก 
1.3 5 ดีมำก 
1.4 2 ควรปรับปรุง 
1.5 2 ควรปรับปรุง 
1.6   
1.7 3 พอใช้ 
1.8 5 ดีมำก 
1.9 5 ดีมำก 

ภาพรศม 3.88 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง 

มฐ.ที่ 1.9 หำรด้วย 8 โดยปี
กำรศึกษำ 2555 ไม่น ำ มฐ.ที่ 6 มำ

ค ำนวณ) 

คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น: ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป 
 - ควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - กำรคัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 

จุดคศรพัฒนา: ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี 
 - ปัจจัยคุกคำมจำกภำยนอกในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
 - ปัจจัยภำยในที่ครูผู้สอน/บุคลำกรยังปฏิบัติงำนไม่เต็มตำมศักยภำพ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนีาที่สอดคล้อากับคศาม 
ต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จดัเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตำมศักยภำพ  

- ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ 
- จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ำยคำบ และเวลำเฉพำะ  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
- จัดให้มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงวิทยำลัยกับหน่วยงำน องค์กำรสถำนประกอบกำร 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร มี 
2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่

เกีย่วข้อง 
มี 

3. สถำนศึกษำมีกำรทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสูตร มี 
5. สถำนศึกษำมีกำรน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่พัฒนำแล้วตำมข้อ (1)-(4)   

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวนสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตำมประเด็นกำรพิจำรณำข้อ  1  จะได้ระดับคุณภำพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดอบรมครูเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นฐำนสมรรถนะ  

- ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดท ำแผนกำรสอนและกำรน ำแผนไปใช้  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิค

วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

ม ี

2. สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ ำนวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

ม ี

3. สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ ำนวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

ม ี

4. สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ ำนวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

ม ี

5. สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ ำนวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

ม ี

หมายเนหตุ  ใส่ค่ำร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตำมประเด็นพิจำรณำ 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น(1)  1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

แบบบันทึกกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูตำมภำคผนวก 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 

ศนธีด าเนนนนการ  
- ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  

 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดอบรมครูเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นฐำนสมรรถนะ  

- ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดท ำแผนกำรสอนและกำรน ำแผนไปใช้  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

มี 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและให้ครูแต่ละคนท ำ
บันทึกหลักกำรสอน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

มี 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนน ำผลจำกกำรสอนด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำยและผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไปจัดท ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน 

มี 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนน ำผลจำกกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดอบรมครูเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นฐำนสมรรถนะ  

- ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดท ำแผนกำรสอนและกำรน ำแผนไปใช้  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคนก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน 
มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุก
รำยวิชำที่สอน 

มี 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมทุกรำยวิชำที่สอน 

มี 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล
ทุกรำยวิชำที่สอน 

มี 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน น ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รำยวิชำที่สอน 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดอบรมครูเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นฐำนสมรรถนะ  

- ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดท ำแผนกำรสอนและกำรน ำแผนไปใช้  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
- จัดให้มีกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำร ปฐมนิเทศก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
- จัดให้มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงวิทยำลัยกับหน่วยงำน องค์กำรสถำนประกอบกำร 
 ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำร ฯ หน่วยงำนและท ำควำมร่วมมือในกำร

ส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำนตรงหรือสัมพันธ์กับงำน 
ม ี

2 สถำนศึกษำมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำนพร้อมมีคู่มือกำรฝึกงำน ม ี

3 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำรในสถำน
ประกอบกำรหน่วยงำน 

ม ี

4 สถำนศึกษำมีกำรวัดผลกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ม ี

5 สถำนศึกษำมีกำรสัมมนำกำรฝึกงำนเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถำนประกอบกำร  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ม ี

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมำก 
2.2 5 ดีมำก 
2.3 5 ดีมำก 
2.4 5 ดีมำก 
2.5 5 ดีมำก 

ภาพรศม 5 ดีมำก 
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ มฐ.ท่ี 2.1 

ถึง มฐ.ท่ี 2.5 หำรด้วย 5 
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น: ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป 
 - กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุกำรเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมำย ก ำกับ นิเทศและพัฒนำครูที่ตรงสำขำ มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัด/ประเมินผลที่เน้นตำมสภำพจริงด้วยสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 - จัดอบรมครูเรื่องกำรจัดท ำแผนกำรสอนเน้นฐำนสมรรถนะ  

- ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรจัดท ำแผนกำรสอนและกำรน ำแผนไปใช้  
- จัดให้มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
- จัดให้มีกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำร ปฐมนิเทศก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
- จัดให้มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพระหว่ำงวิทยำลัยกับหน่วยงำน องค์กำรสถำนประกอบกำร 
 
จุดคศรพัฒนา: ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี 
 - ปัจจัยภำยนอกด้ำนสภำพสังคม เศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่องกับครอบครัวและตัวผู้เรียน 
 - ปัจจัยภำยในที่ครูผู้สอน/บุคลำกรยังปฏิบัติงำนไม่เต็มตำมศักยภำพ 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของวิทยำลัย และให้มีกำรประชุมวำระสำมัญภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
 - ด ำเนินกำรสรรหำเพื่อให้มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำส ำหรับประเมินคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยอย่ำง
น้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำประเมินควำมพึงพอใจของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับสถำนศึกษำและมีผล
กำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำประเมินคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

มี 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

หมายเนหตุ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำคัดเลือก ต้องมีกระบวนกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. กำรประเมิน ต้องประเมินตำมหลักธรรมำภิบำลประเมินหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหน้ำที่ตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอก 
ข้อ 8.1   
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา   
ตัวอย่ำงเครื่องมือกำรประเมิน ตำมภำคผนวก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา  
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ตั้งคณะท ำงำนจำกครู/บุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือส ำรวจ วำงแผนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ 2556-2560 
และน ำเสนอเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรและคณะกรรมกำรต่ำงๆ  
 - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยำลัยโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะครู
และบุคลำกรทุกฝ่ำย 
 - ด ำเนินกำรให้มีกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ จัดท ำแผนงบประมำณ ปฏิทินด ำเนินกำร 
 - ด ำเนินกำรให้มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม งำนและโครงกำร 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

 
หลักฐำนและเอกสำรอ้ำงอิง 

1. แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  แบบประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพ 
    กำรปฏิบัติงำน  
3. รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - จัดให้มีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของวิทยำลัยที่สอดคล้องกับปรัชญำและวิสัยทัศน์  
 - เผยแพร่อัตลักษณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ตระหนัก ในคุณธรรมอิทธฺบำท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสำ เพื่อน ำสู่กำรน ำไปใช้ในกำรปลูกฝังหรือบูรณำกำรในระดับห้องเรียน งำน กิจกรรมและโครงกำร 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

หรือวิทยำลัย 
มี 

2 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ชุมชน  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตำมประเด็นกำรพิจำรณำข้อ  1  จะได้ระดับคุณภำพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- ควรมีแบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำคมทั้งภำยในและภำยนอก  ที่มีต่ออัตลักษณ์ของ 

สถำนศึกษำ 
 - ควรหลักฐำนแสดงกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ โดย 
คณะกรรมกำรบริหำร 
 - แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำนที่สอดคล้องกับ ปรัชญำ ของสถำนศึกษำ 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรติดตำมแนวนโยบำยของต้นสังกัดเป็นประจ ำ เพื่อน ำข้อมูล สำรสนเทศมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ กำรวัดและประเมินผล และกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 - ผู้บริหำรจัดให้มีกำรประชุมครูและบุคลำกรไม่ต่ ำกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง  
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มี 
2 สถำนศึกษำมีกำรประชุมครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 

2 ครั้ง 
มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรน ำควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หรือวิทยำลัย ครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำน และภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยำลัยจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมพ้ืนฐำนอย่ำงครบถ้วน 
เพียงพอ 

- จัดให้มีโปรแกรมระบบข้อมูล สำรสนเทศ และปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรน ำข้อมูล สำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ 
กำรวัดและประเมินผล และกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 - จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของวิทยำลัย 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถำนศึกษำมีข้อมูลพ้ืนฐำน 9 ประเภทและอำจมีข้อมูลอื่น ที่จ ำเป็นส ำหรับสถำนศึกษำที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำร 
สูญหำยของข้อมูล 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถำนศึกษำให้ครู บุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล

สำรสนเทศ 
มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

มี 

5 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หมายเนหตุ 

- ระบบฐำนข้อมูล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่ำงเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บ ำรุงรักษำ  ข้อมูลสำรสนเทศ ให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และสำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วใน
เวลำที่ต้องกำร และลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยกำรก ำหนดระบบ
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ควำมปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของระบบฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศเพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับฐำนข้อมูล 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- รำยชื่อฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำที่ครบถ้วนทุกฝ่ำย/กลุ่มงำน/ด้ำนเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ 

และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ข้อมูลตลำดแรงงำน 
ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน ข้อมูลหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลครุภัณฑ์  
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัด  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

ศนธีด าเนนนนการ  
- วิทยำลัยจัดให้มีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำน โครงกำรบริหำร ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงน้อย 5 

ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรทะเลำะวิวำท ด้ำนสิ่งเสพติด ด้ำนสังคม ด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม 
โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

- จัดให้มีระบบกำรดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำน โครงกำรบริหำร ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ

อย่ำงน้อย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรทะเลำะวิวำท ด้ำนสิ่งเสพติด 
ด้ำนสังคม ด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย
ในสถำนศึกษำ ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน ตำมแผนงำน โครงกำร มี 
3. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
4. สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี 
5. สถำนศึกษำมีควำมเสี่ยงลดลงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ(4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตำมประเด็นกำรพิจำรณำข้อ  1  จะได้ระดับคุณภำพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรปฐมนิเทศผู้เรียนทั้งต้นปีกำรศึกษำและต้นภำคเรียนที่ 2 รวมทั้งกำรปัจฉิมนิเทศ
ส ำหรับผ็จะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนที่ 2 
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 - มีระบบเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 - มีแผนงำน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้เรียน
ที่ร้องขอ 
 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจำรณำ ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถำนศึกษำมีระบบเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนอย่ำงน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถำนศึกษำมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญำเลิศ มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
                 การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ  
 - สร้ำง พัฒนำ จัดระบบ ก ำหนดคณะ/บุคคลผู้รับผิดชอบในกำรวำงแผน สร้ำง จัดท ำ ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยำลัย รวมทั้งกำรใช้อำคำร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ทีป่ลอดภัยและอย่ำงเพียงพอ  

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร     
โรงฝึกงำนศูนย์วิทยบริกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำ และผู้เรียน 

มี 

2. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
3. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
ศูนย์วิทยบริกำร โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

มี 

4. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 มี 
5. สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง กำรบริหำรจัดกำร มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยำลัยจัดให้มีแผนงำนและโครงกำร กำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
พร้อมด้วยโปรแกรมพ้ืนฐำนและระบบที่ต้องกำรจ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ เช่น ระบบข้อมูล สำรสนเทศ 
อินเตอร์เน็ท WiFi 
 - วิทยำลัยจัดมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดหำและกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
3 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 
มี 

4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

   ตัวอย่ำงเครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ส ำรวจสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นเกี่ยวกับครูและบุคลำกร 
          - จัดกำรสรรหำ มอบหมำยงำนให้ครูและบุคลำกร  
          - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในทุกฝ่ำย/กลุ่มงำน 
          - ด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรปฐมนิเทศ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 - ด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
           - จัดให้มีกำรประเมินผลครู/บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และให้รำงวัลแก่ครู/บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำน
ดีเด่น  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำร
ฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

100 

2. 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 

15 

3. 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลี่ยน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กับสถำนศึกษำอ่ืนหรือ
หน่วยงำน องค์กรภำยนอกตรงกับสำขำวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 

- 

4. 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

100 
 

5. 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำร
ประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ         

จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
45.71 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ขอรับบริกำรกำรตรวจบัญชีจำกองค์กำร/หน่วยงำนภำยนอก 
 - ปฐมนิเทศ ประชุม ประกำศ แจ้ง ชี้แจง ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ประหยัด/ข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ พลังงำนไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ น้ ำ 
 - ส ำรวจสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ ควำมต้องกำรเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ วัสดุฝึก สื่อต่ำงๆ 
 - ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ วัสดุฝึก สื่อต่ำงๆ  
 - จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ วัสดุฝึก สื่อให้แก่ฝ่ำย/กลุ่มงำน ครู และบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดงโครงกำร นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยทั้งในระดับสถำนศึกษำและภำยนอก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา าบด าเนนนนการ 
(1) 

าบ
รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ผล 
(มี/ไม่มี) 

1 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 10 ของงบด ำเนินกำร 

 

260,444 13.26 มี 

2 
สถำนศึกษำมีรำยได้หรือมีมูลค่ำของผลผลิต 
ผลงำนจำกกำรใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของค่ำวัสดุฝึก 

- - - 

3 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร 

150,000 7.64 มี 

4 

สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด 

จัดแสดงโครงกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค ์หรืองำนวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  

ของงบด ำเนินกำร 

100,000 5.09 มี 

5 

สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและ
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

209,200 10.65 มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
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มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - สมัครเป็นสมำชิกสมำคมวิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย สมำคมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงำน องค์กำรต่ำงๆ  
 - ผู้บริหำร/ครู เป็นสมำชิกองค์กำรต่ำงๆ เช่น สภำส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะชีวิตเด็กและ
เยำวชนจังหวัดชัยภูมิ  
 - ด ำเนินกำรให้มีโครงกำร งำน กิจกรรมต่ำงๆ อันเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยกับชุมชน ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น สถำนศึกษำทุกระดับ หน่วยงำน องค์กำรอ่ืนๆ รวมถึงสถำนประกอบกำรทั้งหลำย  

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับ

เครือข่ำยทั้งในประเทศและหรือต่ำงประเทศ 
มี 

2 สถำนศึกษำมีสำขำงำนที่มีกำรจัดหำภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
สำขำงำนที่เปิดสอน 

มี 

3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนสถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศที่มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง 

มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรอ่ืนๆ เช่น งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 
มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศ 

เพ่ือกำรปรับปรุง 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมำก 
3.2 5 ดีมำก 
3.3 5 ดีมำก 
3.4 5 ดีมำก 
3.5 5 ดีมำก 
3.6 5 ดีมำก 
3.7 5 ดีมำก 
3.8 5 ดีมำก 
3.9 5 ดีมำก 
3.10 4 ดี 
3.11 4 ดี 
3.12 5 ดีมำก 

ภาพรศม 4.83 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ 

มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ท่ี 
3.12 หำรด้วย 12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 

จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ผู้บริหำร คณะผู้บริหำร ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจตลอดจนควำมตั้งใจอันดีในกำร
ปฏิบัติงำนทั้งภำยในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น สถำนศึกษำ องค์กำร หน่วยงำนต่ำงๆ และสถำน
ประกอบกำรเพ่ือก่อให้เกิดกำรระดมทรัพยำกร จัดสรร และกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  
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มาตราานที่ 4  การบรนการศนีาการและศนีาีีพ 
ตัศบ่าีี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีีพ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ก ำหนดให้มแีผนงำน โครงกำร กิจกรรม บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน  
 - ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร กิจกรรมและเวลำที่ก ำหนด 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรม บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ โดยกำรมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

มี 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ทุกสำขำงำนด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร กิจกรรม 
ต่อปี 

มี 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม 

มี 

4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนในแต่ละสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 เข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม 

มี 

5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและมีผลกำรประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 5 ดีมำก 

ภาพรศม 5 ดีมำก 
 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - กำรมีแผนงำน/โครงกำรที่ชัดเจน รวมทั้งกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยวิทยำลัย 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
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มาตราานที่ 5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัย         
ขอาผู้เนรียน 

 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด แข่งขัน จัดแสดงโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในรำยวิชำต่ำงๆ ผ่ำนครูผู้สอน 
 - จัดให้มีกำรเผยแพร่โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ต่อ
สำธำรณชน 
          - ด ำเนินกำรให้โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ทั้งหมดน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่ำงๆ  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง
โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

มี 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท ำ
โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย โดยมีจ ำนวนผลงำนทั้งหมด 
ตำมเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ ำนวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 
จ ำนวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถำนศึกษำได้จัดประกวดและได้น ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ 

มี 

4. สถำนศึกษำได้น ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

มี 

5.  สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด น ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ 

- 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
 เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัย
ขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู/บุคลำกรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในรำยวิชำต่ำงๆ 
 - จัดให้มีกำรเผยแพร่โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ต่อ
สำธำรณชน 
          - ด ำเนินกำรให้โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยทั้งหมดน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่ำงๆ 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
หรืองำนวิจัย 

มี 

3 สถำนศึกษำได้จัดประกวดและได้น ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ 

มี 

4 สถำนศึกษำได้น ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

85 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5  ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด น ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  งำนวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนกำร ตังต่อไปนี้  
1) มีเป้ำประสงค์ 2) มีกำรระบุปัญหำ 3) มีวิธีด ำเนินกำร 4)  มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล และ 5)   

มีกำรวิเครำะห์และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 5 ดีมำก 
5.2 4 ดี 

ภาพรศม 4.50 ด ี
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ 

มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ท่ี 5.2 
หำรด้วย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - กำรก ำกับ นิเทศ พัฒนำครู/บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
          - กำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้รำงวัลแก่ครู/บุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่น  
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ 
ศัฒนธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - จัดให้มีโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          - จัดให้ครู/บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ 
เทิดทนูพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อม
ทั้งกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม 

มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกดำ้นกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 
 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝัง
จิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลำกร ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อน ำผลไป
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

ร้อยละ 100 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์ธรรมีาตน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - วิทยำลัยจัดให้มีโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - ครู/บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รว่มประเมินผลกำรด ำเนินกำร และควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล/มี/ไม่มี 

1 สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก 
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ100 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 
เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ  

- วิทยำลัยจัดให้มีโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 - ครู/บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ร่วม
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร และควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่
น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม 

มี 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำร
กีฬำและนันทนำกำร 

ผู้เรยีนเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำ

ร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ด้ำน
กำรกีฬำและนันทนำกำรโดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและ
ผู้เรียน เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

มี 

5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอก
สถำนศึกษำท่ีมีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำรและมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - วิทยำลัยจัดให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลำกรทุก
ฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 
 - จัดให้มีแผนงำน โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำร
มีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในโครงกำร 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 

มี 

2. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และ
ผู้เรียน 

ผู้เรยีนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

3. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลำกร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน เพ่ือน ำผลไป
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

มี 

5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อกำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่ำงเอกสำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมภำคผนวก  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมำก 
6.2 5 ดีมำก 
6.3 5 ดีมำก 
6.4 5 ดีมำก 

ภาพรศม 5.00 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ 

มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ท่ี 6.4  
หำรด้วย 4 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - กำรก ำหนดแผนงำน โครงกำรที่ชัดเจน 
 - กำรได้รับควำมร่วมมือจำกครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งชุมชน หน่วยงำน องค์กำร 
สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำรต่ำงๆ  
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
 
 



107 
 

                                                                                รายงานการประเมินคณุภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยำลัยจัดให้มีส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและมีผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

- วิทยำลัยจัดให้มีกำรก ำหนด/ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน 
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน 

มี 

2 สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มี 
3 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มี

กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มี 

4 สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน มี 
5 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเดน็ (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตำมประเด็นกำรพิจำรณำข้อ  1  จะได้ระดับคุณภำพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ.2556 

ศนธีด าเนนนนการ  
- วิทยำลัยจัดให้มีส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและมีผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
- วิทยำลัยจัดให้มีกำรก ำหนด/ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำ

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน 
 - วิทยำลัยจัดให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง  

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2556  ปีการ กึกาา 2556 

มาตราาน ตัศบ่าีี ้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ ์
ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนรา่ด่ศน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6      
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      
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มาตราาน ตัศบ่าีี ้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนรา่ด่ศน 
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รศม 25 5 2 2  
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรตัดสินตำมเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมำก   จ ำนวน.........25...........ตัวบ่งชี ้  
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมำก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 
ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ำกว่ำ 12 ตัวบ่งชี้ 1 

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถำนศึกษำมีผลกำรตัดสินตำมเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมำก จ ำนวน 30 – 34  
ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบำงตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 
4  ดี  

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมำก 
7.2 4 ดี 

ภาพรศม 4.50 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่ำคะแนนของ 

มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ท่ี 7.2 
หำรด้วย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีำก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น   
     - กำรก ำหนดให้มีส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในโครงสร้ำงกำรบริหำรของวิทยำลัยที่ชัดเจน 
พร้อมด้วยบุคลำกรที่รับผิดชอบ  
 - ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรที่ปรับปรุงพัฒนำขึ้น เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล   
จุดคศรพัฒนา   
 - โครงสร้ำงทำงสังคม-เศรษฐกิจโดยรวมท ำให้ครอบครัวและผู้เรียนมีปัญหำ  
 - ครู/บุคลำกรภำยในวิทยำลัย มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมควำมเข้ำใจในควำมส ำคัญของ
กำรประกันคุณภำพ 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับคาวมพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน   

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา 
หรือผู้บริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 31  
คะแนนเฉลี่ย 3.88 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการใช้การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการใช้การจัดการเรียนการ สอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการใช้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน             
ศูนย์วิทยบริการ       

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 54  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัยของครู  

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 
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คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประคุณภาพการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

  
 

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน             ใช่          ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์   
    การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

         ใช่          ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม          ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
     2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 

    2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป) 
                    2.1.1 การก าหนดให้มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการ การก ากับติดตาม การวัดและประเมินผลการด าเนินการ การปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 2.2.2 การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกการด าเนินงาน ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการด าเนินงานในทุก
โครงการ/งาน/กิจกรรม 
                    2.2.3 ผู้บริหาร ครู/บุคลากร  ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความตระหนัก มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย  
      2.2. จุดที่ต้องพัฒนา  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพต่ ากว่าดี) 
                    2.2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่คาดหวัง       
และลดอัตราการออกกลางคัน 
                    2.2.2 การปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง และให้การช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้โดยมีประสิทธิผลมากข้ึน    

 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
     เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  
               3.1 ก าหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทุกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น เพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ  
               3.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและพร้อมต่อการตอบสนองต่องานและ
ผู้เรียนมากข้ึน   
               3.3 เพ่ิมประเภทและจ านวนเครือข่ายของวิทยาลัย และให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2557  
 คณะผู้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

คณะท างาน 
  ๑  ดร. อรอุมา ไชยเศรษฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
  ๒  นายสาโรจน์    เกษมศรี   คณะท างาน 
  ๓  นางภารวี  ผิวอ่อน   คณะท างาน 
  ๔. นายชนณพัฒน์ มีแสง   คณะท างาน 
  ๕. นายกิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล  คณะท างาน 
  ๖. นางนิรมล ค่ายสงคราม  คณะท างาน 
  ๗. นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน  คณะท างาน 
  ๘. นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  คณะท างาน 
  ๙. นางวราลักษณ์ ตันมณี   คณะท างาน 
  ๑๐. นางจินตนา คงกลาง   คณะท างาน 
  ๑๑.  นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์  คณะท างาน 
  ๑๒. นายศุภวิชญ ์ สังสุทธิพงศ์  คณะท างานและเลขานุการ   
  ๑๓. นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางตุ๊กตา นารีรักษ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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