
 
 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตอนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา           วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ            [รหัสสถานศึกษา 36100024] 

ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี      9       เดือน        สิงหาคม           พ.ศ.         2522            .                            
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี      107ก/118         หมู่ท่ี        -       ถนน       ชัยประสิทธิ์                 .               

แขวง/ต าบล               ในเมือง                 เขต/อ าเภอ                ในเมือง                      . 

จังหวัด                  ชัยภูมิ                      เขตรหัสไปรษณีย์            36000                    . 
โทรศัพท์               0-4481-1331             โทรสาร           0-4483-0386                       .                               

E-mail            cbac@thaimail.com        Website    www.c-bac.ac.th                       . 
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด              ชัยภูมิ                     เขต(ท่ี)           1             .             

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
    ย่านธุรกิจการค้า       ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

    ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน     ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
    ใกล้นิคมอุตสาหกรรม      อื่น 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 ผู้ก่อต้ังและ 

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 โดยมีช่ือเดิม เมื่อครั้งก่อตั้งว่า “โรงเรียนชัยภูมิพณิชยการ–ช่างกล
วิจิตรศิลป์”   ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปล่ียนช่ือ เป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค”   ซึ่งเปิดท าการสอน
เฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ” จนกระท่ัง ปี 2554 ได้เป็นช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ”     และมีช่ือเรียก
เป็นภาษาอังกฤษ ว่า Chaiyaphum Business Administration Technology College โดยยังคงใช้ช่ือย่อ 
C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดท าการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  ช่างอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ภายใต้การถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์ กองจันทร์  โดยมี ดร. อรอุมา   
ไชยเศรษฐ เป็นผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

   
 
 

mailto:cbac@thaimail.com


 
 

 

นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 

นางวลัยพันธ์   กองจันทร์ 
ผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

 

นายสาโรจน์  เกษมศร ี
ผู้จัดการ 

 
 ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ 

ผู้อ านวยการ 
 

นางพินกรณ์  ไชยสิทธ์ 
หัวหน้างานสัมพันธ์ฯ 

 
 
 
 

 

นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายสัมพันธ์ชุมชน 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 

4.  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

2 

นางภารวี   ผิวอ่อน 
รองผู้อ านวยการบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการ 

 
 
 

 

นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ ์
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธ์ิ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

นายต่อวัย  จุลอักษร 
หัวหน้าส่งเสริมพฤติกรรม 

 
 
 
 
 

 

นางสาวรสลิน  จันทรา 
หัวหน้างานกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

 
 
 

 



 

 

5.  ข้อมูลด้านการบริหาร : ผู้บริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดต้ังของสถานศึกษาก าหนด 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 นางวลัยพันธ์  กองจันทร ์ ผู้รับใบอนุญาต ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2522 

ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 35 ปี 
2 นายสาโรจน์  เกษมศรี ผู้จัดการ ต้ังแต่ วันท่ี 30 เมษายน 

2522 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
35 ปี 

3 ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ ผู้อ านวยการ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ธันวาคม 
2534  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 
23 ปี 

  
  5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ช่ือ – สกุล  นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 

โทรศัพท์.................-............................. E- mail.................................-...................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี    สาขา  การจัดการท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่ วันท่ี  9 สิงหาคม 2522 ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 35 ปี 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคร ู
นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธ์ิ 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่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  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรณารักษ์  งานแนะแนว  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
                                        งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานท่ัวไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  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   
ท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
   - 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   
ท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
- สาขางาน การบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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7. จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี   
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นปี รวม 

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

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 

 สถานศึกษา  
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอัประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้     

ภายในบ้าน จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา  2556 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ 

2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทส่ิงประดิษฐ์
ของใช้ภายในบ้าน จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา  
2556 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ 

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 ฉันน้องพี่ 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 เกียรติบัตรปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ชย. เขต 1 

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมรสะเพียร
ชัยอุทิศ) 

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

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 ครั้งท่ี 1 
ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งท่ี 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 “ครัง้ท่ี 31” มีจ านวนผู้สมัครสอบท้ังส้ิน 
5,633,358 คน 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ 

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

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

11 เกีรยติบัตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การ
เรียนรู้..สู่จุดเปล่ียนประเทศไทย” 
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  สวัสด์ิธนาสกุล 
11) นางสาวขวัญใจ  ดิษฐระหาร 

 

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

15 ประกาศนียบัตร ได้สนับสนุนการประเมินมาตรฐาน 
ศิลธรรม 
- ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กร
ภาคี 

16 เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
พัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูมิ 

17 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนา “เครือข่ายครูสอนดีและครูสอนดีดาวรุ่ง” 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
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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  สวัสด์ิธนาสกุล 
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  สวัสด์ิธนาสกุล 
11) นางสาวขวัญใจ  ดิษฐระหาญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

20 ประกาศเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนการประเมนิ
มาตรฐานศีลธรรม 
- ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ 

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

21 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2556 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
3) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
4) นายกิตติเชษฐ์  สวัสด์ิธนาสกุล 

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 บุคคลท่ีมีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
1) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2) นางสาวดารารัตน์  ต่อศักดิ์ 
3) นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 
5) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
6) ว่าท่ีร้อยตรีชวลิต  ม้าเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

4 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลท่ีมีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 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  พจนวรพงษ ์
3) นางสาวรสลิน  จันทรา 
4) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าท่ีร้อยตรีชวลิต  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  ล้ิมฤทัย 

สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยวาชนจังหวัดชัยภูม และ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 
   ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
 

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

12 



 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 ครู  
6 

(ต่อ) 
เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากแผนสู่
การปฏิบัติ” ประจ าปีการศึกษา  2556 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าท่ีร้อยตรีชวลิต  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..สู่จุดเปล่ียนประเทศไทย” 
1) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2) นางสิริพร  พจนวรพงษ ์
3) นางสาวรสลิน  จันทรา 
4) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
5) นายต่อวัย  จุลอักษร 
6) นางตุ๊กตา นารีรักษ์ 
7) ว่าท่ีร้อยตรีชวลิต  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 าฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งท่ี 8 
1) นางสิริพร  พจนวรพงษ ์
2) นายธัญธร  ทองแย้ม 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ร่วมกับองค์กรภาคี 

 บุคลากรสนับสนุน  
1 เกียรติบัตร เป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
1) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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2) นายธัญธร  ทองแย้ม 
 นักเรียน นักศึกษา  
1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน

ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับช้ัน ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 - นางสาวพรวลัย  โขดสันเทียะ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
  - นางสาวอทิตญา  ยมนานนท์ 
การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับช้ัน 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 



 

 

 

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 าผ้ึง  บุญจัด 
7) นายวิษณุพงศ์  คงทอง 
8) นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ    
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

2 ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเย่ียม (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 าฟูา  ละลมชัย 
17) นางสาวกรณิกา  แซงภูเขียว 
18) นางสาวสุดารัตน์  โชคอ านวย 
ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเย่ียม(Gold V-Star) 
1) นายคมกฤช  ปรเมศวร์โยธิน 
2) นางสาวอารยา  สีเอี่ยม 
3) นายณัฐดนัย  เพชรหาญ 
4) นางสาววันวิสา  โตก า 

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

2(ต่อ) ประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับ 
ยอดเย่ียม(Gold V-Star) 
5) นางสาวกาญจนา  แสงชัยภูมิ 
6) นายรัฐชัย  โสมเสนา 
7) นายศิริเขตต์  แสนสุด 
8) นายสหรัฐ  ยอดวงษ์ 
9) นางสาวสุรีย์  ยันสันเทียะ 
10) นางสาวน้ าฝน  ฉวีหินต้ัง 
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 
ยอดเย่ียม(Gold V-Star) 
39) นางสาวนัยนา  บุญขุนทด 
40) นางสาวอ้อยตาล  พระรัตนตัย 
41) นางสาวธนาวดี  อาจศัตรู 
42) นางสาวสุพรรษา  พลเย่ียม 
43) นางสาวมาริษา  หมื่นกุล 
44) นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 
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  กล่ินสุคนธ์ 
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  อุบลเช้ือ 
14) นางสาวรัติกาล  ค าหาญผล 
15) นางสาวลัดดาวัลย์  เปียวชัยภูมิ 
16) นางสาวกุลนาภ  ไฝชัยภูมิ 
17) นางสาวจิราวรรณ  ด่ืมโชค 
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 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ จากหน่วยงาน 
 นักเรียน นักศึกษา  

3(ต่อ) หนังสือรับรอง ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
35) นางสาวอรนภา  พึ่งกุศล 
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  เถ่ือนศรี 
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  เถ่ือนมูลแสน 
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 และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียว 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
                          (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
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
                          (3) จัดบริการการอาชีว ศึกษาให้กับนัก เรียน นัก ศึกษาในทุกระดับช้ันปี  ท้ัง ใน            
ภาคปกติและภาคสมทบ ตลอดปีการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ท้ังนี้ โดยเป็นนักเรียน นักศึกษา
เข้าใหม่ไม่ต่ ากว่า 480 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียน นักศึกษาท้ังระบบ  
                          (4) วิทยาลัย มีครูวิชาชีพ ครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน บุคลากรการศึกษาและบุคลากร
สนับสนุนท่ีมีสมรรถนะท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ท่ีประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ครบถ้วนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบุคลากรเหล่านี้ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่น้อย
กว่า 20 ช่ัวโมง/ปี 
                         (5) วิทยาลัย จัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ     ศูนย์
วิทยบริการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน พร้อมด้วยส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนใน
สัดส่วนและระดับท่ีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                     (6) วิทยาลัย จัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะเป็นปัจจัยด าเนินการ 
บริหารจัดการตามระบบแผนปฏิบัติการท้ังท่ีเป็นการสรรหาจากภายใน และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ 
องค์กรหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ 
  

                  9.1.2 เชิงคุณภาพ  
                        (1) ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมท้ังกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดย
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมท้ังความเป็นพลเมืองโลก  
                     (2) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉล่ียท้ังระบบ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
จากระบบมาตรวัด 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลฯ     
                    (3) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเล่ือนช้ัน
แต่ละช้ันปี โดยท้ังระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
                    (4)  ผู้เรียนในท้ัง 2 ระดับส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาท่ีก าหนด ในอัตราส่วนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน   
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                    (5) ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดยเฉล่ียในระดับ 3.50 
ขึ้นไป ในท้ัง 2 ระดับ 
                  (6)  ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้วยแบบทดสอบท่ีพัฒนาร่วม  ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน   
                 (7) ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรูต้ามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
ครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจ า 
ภาคเรียนโดยคณะกรรมการท่ีวิทยาลัย ก าหนด และโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า ในระดับ 4.0 
จากมาตรวัด 5 ระดับ   
 

 9.2  แผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2556-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจจัดล าดับความส าคัญ
ของจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ จุดเน้นท่ี 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จุดเน้นท่ี 2 การ
พัฒนาด้านทรัพยากร อาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก  จุดเน้นท่ี 3 การพัฒนาด้านบริหารและ
การจัดการ และจุดเน้นท่ี 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 าคัญและเร่งด่วน 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

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

ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ ธุรกิจสดใสเพื่อไทยพัฒนา 

โดยมีค าอธิบายปรัชญา เป็นดังต่อไปนี ้
  ส านึกคุณธรรม : 

ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม  ประพฤติตนอยู่ 
ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

ปัญญาเลิศล้ า : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการท้ังตาม

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น  อันส่งผล ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้จริงได้ท้ังในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี  มีคุณลักษณะท่ีเป็น 

กัลยาณมิตรต่อผู้อื่น รู้ จักการวางตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการท างานเป็นคณะกับผู้อื่นได้      
ดังค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่”  

ทักษะควบคู่ : 
ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือมาตรฐาน 

วิชาชีพ  น าความสามารถท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สู่ชีวิตใหม่ : 
ผู้เรียนต้องมีอนาคตท่ีดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะท่ีได้รับการอบรมส่ังสอน การ 

ฝึกฝนจากโรงเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุขตามศักยภาพของตน  

ธุรกิจสดใส : 
ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเองให้เกิด 

นวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการของสังคม องค์กร ท่ี
ท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามท่ีพึงประสงค์  มีธุรกิจการงานท่ีสดใส  
ก้าวหน้าตลอดไป 

เพื่อไทยพัฒนา : 
ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ 

ไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 

  
 
 



 

 

1.2 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
2.1)  วิสัยทัศน์ ภายในปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เป็นผู้น าท่ีมุ่ง

สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมถึงระดับอาเซียน เป็นบุคคลจิตสาธารณะ  ตระหนักต่อการอนรุักษ์
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

2.2)  เปูาประสงค์หลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตรงตามท่ีหลักสูตรก าหนด และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอาเซียน 

2.3)  วัฒนธรรมองค์กร ผู้น าทางความคิดอย่างริเริ่มและสร้างสรรค์  ท างานเป็นคณะร่วมกัน มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ  บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ท่ีทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

2.4)  ปรัชญา เอกลักษณ์ และ
ค าขวัญของวิทยาลัย 

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

 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้”  
 

 ค าขวัญด้านคุณลักษณะของวิทยาลัย 
“ ไหว้งาม  ยิ้มสยาม ถามไถ่ ” 

 

1.3 พันธกิจ 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางสู่การ

ก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

           1.3.1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา ก าลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพอิสระ 

     1.3.2 พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาท้ัง
ภายในวิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และโรงเรียนการศึกษาอื่น ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง  
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

           1.3.3 สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกท้ังในเชิงรุกและ  
เชิงรับ  จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย   สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมท่ีดีงามอัน
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เป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 

 1.4 อัตลักษณ:์ ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรมตามปทัสฐานของสังคม
และสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตามระดับช้ัน คือ อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา  

 ค าอธิบาย: นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ พึง
สะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท 4” หรือ คุณธรรม หรือความเช่ืออื่นๆ ท่ีประกอบด้วย ฉันทะ 
ความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ ก าหนดกิจกรรม งานหรือ
ประกอบการใดๆ อันเป็นเปูาหมายท้ังการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อมด้วยวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรท่ี
จะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อใช้วิธีการต่างๆ ท าให้บรรลุเปูาหมายของ
การท่ีท า กิจกรรมหรืองานนัน้ๆ  จิตตะ คือความต้ังจิตรับรู้ ฝักใฝุ ใส่ใจ สนใจ มุ่งมั่น มีเปูาประสงค์ท่ีก าหนดอยู่
ในใจโดยชัดเจนเสมอ และวิมังสา การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผลของเปูาหมายท่ีก าหนด กระบวนการ 
วิธีการท่ีและผลแห่งกิจท่ีท านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ    

 
 1.6 เอกลักษณ ์
 “ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้” 
ทักษะชีวิต :   
             

             

             

จิตอาสา :   
             

             

             

ภาวะผู้น า :  
             

             

             

คุณธรรมน าความรู้ : 
             

             

             

 
 
 

 

24 



 

 

 1.6 วัตถุประสงค์ 
       1.6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา
อื่น ตามสาขาวิชาท่ีก าหนด และ/หรือได้รับอนุญาต ตามหลักสูตรของกรมการอาชีวศึกษา หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                 1.6.2 เพื่อสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในทาง
วิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของปัจเจกบุคคล  ท่ีสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ 
                1.6.3 เพื่อจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติท้ังในด้านวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน 
เทคโนโลยีและความรู้ ท่ีสัมพันธ์กัน  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุ่งหมายและ มาตรฐานของหลักสูตร         
อย่างสอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนฯ และการเป็นสมาชิกท่ีดีของท้ังในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก 
               1.6.4 เพื่อบริการการอาชีวศึกษา ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีสถานศึกษาเป็นฐาน พร้อมด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการชัดเจนท้ังในด้านการวางแผน การ
ด าเนินการ การวัด ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
                 1.6.5 เพื่อบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ท่ัวท้ังองค์กร โดยมีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน เป็นท่ี
ศรัทธา เช่ือมั่นไว้วางใจของผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานลูกค้าและผู้รับบริการ รวมท้ังชุมชน สังคมบริบท
แวดล้อม   
        1.6.6 เพื่อพัฒนาเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับชุมชนการศึกษา ท้ังระบบอาชีวศึกษา ระดับ
การศึกษาพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส าหรับการระดมและใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง 
 
 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   2.1 การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2.1.1 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
                     (1) แต่งต้ังคณะท างานจากฝุายงานต่างๆ เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบัน ด้วยการทบทวนธรรมนญู/
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา มาตรฐาน ข้อก าหนดและตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ รวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องท้ังในเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน จ านวนนกัเรียน นักศึกษา จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานในทุกมิติ ท้ังท่ีเป็นวัตถุประสงค์ เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัว
บ่งช้ีความส าเร็จ   
                     (2) ก าหนดสภาพปัญหา ด้วยการเทียบเคียงสภาพที่เกิดข้ึนจริง กับ วัตถุประสงค์ เปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งช้ีความส าเร็จ นิยามและท าความเข้าใจโครงสร้างตัวแปรของปัญหา ระบุสาเหตุ 
จุดวิกฤต(Critical Points) และแนวทางส าคัญเพื่อก าหนดประเด็นภารกิจ และระยะเวลาส าหรับการแก้ไขในแต่
ละปัญหา  
                     (3) จัดท าร่างและเขียนโครงการตามนิยามปัญหาและภารกิจ ตรวจสอบ ก าหนดรหัสประจ า
โครงการ/งาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่ออนุมัติในหลักการ 
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                     (4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                     (5) จัดท าปฏิทินตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบจากฝุายต่างๆ น าเสนอคณะผู้บริหาร
เพื่ออนุมัติ 
                     (6) ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตาม วัด/ประเมิน และสรุปผล 
                     (7) รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  ระบบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน  

- แต่งต้ังคณะ   
ท างานจากฝุายงาน
ต่างๆ  
- ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ด้วยการ
ทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ์ 
สถานศึกษา 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนดและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องใน
การประกันคุณภาพ  
- รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งในเชิง
กายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐาน จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 

ก าหนด
ระดับปัญหา 

ร่าง/เขียน
โครงการ 

พิจารณา
โครงการ 

จัดท าปฏทินิ
งาน/โครงการ 

ด าเนินงาน/
โครงการ 

- ก าหนด
สภาพปัญหา 
ด้วยการ
เทียบเคียง
สภาพที่เกิดขึ้น
จริงกับ 
วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ  
- นิยามและท า
ความเข้าใจ
โครงสร้างตัว
แปรของปัญหา 
ระบุสาเหตุ จุด

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

- ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
วิทยาลัย เพื่อ
ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- จัดท าปฏิทิน
ตามงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 - ตรวจสอบ
จากฝุายต่างๆ 
-  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 ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

   งานประกันฯ 

- งานพฒันา/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 

 
 

1 พ.ค.56 - 
30 เม.ย.57 

5,000 
 

 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ ์
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- 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 

1-30 เม.ย 56 

15,000 
 

1,500 
 

2,500 
 

1,500 

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

 
- 
 
- 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 



 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ป ี
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 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยของนักเรียน 
นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษาทุกคน
มีผลงาน นวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์หรืองานวิจัย 

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                  
ได้เพิ่มพูนความรู ้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 
ป ี

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 - มีข้อมูลในการยืมหนังสือท่ี
สามารถติดตามทวงถามได้
ทุกรายการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 200  

 - มีข้อมูลในการยืมส่ือท่ี
สามารถติดตามทวงถามได้
ทุกรายการ 

   

 - มีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
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 ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานระบบบริหารจัดการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

   ศูนย์วิทย
บริการ 

- งานควบคุมห้องโสตฯ/ 
ส่ือโสตฯ 

- มีระบบทะเบียนควบคุม
สภาพการใช้งานการคงอยู่
ของอุปกรณ์ ครบทุกรายการ 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

 - ห้องส่ือโสตทัศนูปกรณ์ทุก
ห้องสามารถใช้งานได้เป็น
ปัจจุบนั 

   

- 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
และเทคโนโลย ี
- งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 
- งานระบบฮาร์ดแวร์/
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

  
 

2,000 
 

2,000 

 

แผนงานระบบข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา 

   งานทะเบียนฯ 

- งานตรวจสอบและจัดท า
รายช่ือนักเรียน นักศึกษา 

- ข้อมูลรายช่ือนักเรียน
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 
 

เปูาหมาย 
 

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
สมบูรณ์ตามท่ีกฎหมายก 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 
ป ี

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
หรือศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

เม.ย.56-ต.ค.56 4,000 
 

แผนงานสารบรรณและ
เอกสารสิ่งพิมพ ์

   งานธุรการ/
บุคคล 

- งานสารบรรณ - การผลิตเอกสารรับส่งหนังสือ 
ท้ังภายในและภายนอก
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 ท่ีได้จากการประชุมไป
ปฏิบัติในงานของตนได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

- งานจัดซื้อวัสดุส่ิงพิมพ์และ
ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ส านักงาน
ประจ าฝุาย 

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  

- งานพฒันาบุคลากร 
 

- บุคลากรได้ศึกษาอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีตามความเหมาะสม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
บุคลากรท้ังหมด   

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/
กองทนุ 

- งานรับ-จ่ายเงินสด 
 

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 
 

- ทุกฝุายน างบประมาณท่ีได้รับ
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

พ.ค.56- เม.ย.57 500  

33 



 

 

 

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  

- งานวัสดุส้ินเปลือง 
 

จ านวนวัสดุและอุปกรณ์  มี
จ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและ
บุคลากรภายในองค์กร 

พ.ค.56- เม.ย.57 800  

แผนงานเงินอุดหนนุนักเรียน 
นักศึกษา 

    

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

- จ านวนนักเรียนท่ีได้จากการ
ส ารวจมีความถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

พ.ค.56- เม.ย.57 1,000  

- งานประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัย 

- ข้อมูลสถานศึกษาท่ีน 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 าป ี

 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                  
ท่ีชัดเจนถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 200  

- งานจัดท าบัญชี - การจัดท าบัญชี ต้องเป็นไป
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
มีความถูกต้องชัดเจน เช่ือถือได้ 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 50,000  

แผนงานอาคารสถานที่และ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

    

- จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

ทราบจ านวนพัสดุ  อุปกรณ์
ต่างๆ 100% 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 งานอาคาร
สถานท่ี 

- งานตรวจรับและลงทะเบียน
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- งานเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

- ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ / 
 ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยได้ร้อยละ 
80 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

35 



 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานอาคารสถานที่และ
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

    

- งานตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 
 
 

- พัสดุ/ครุภัณฑ์มีการตรวจ
สภาพการใช้งานท่ีเป็น
ระบบ และสามารถรักษา
สภาพเพื่อให้ใช้งาน             
ได้อย่างคุ้มค่า 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

งานอาคาร
สถานท่ี 

- งานจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
 
 

- ครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงได้   
มีการตัดจ าหน่าย คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 

500 
 

 

- งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 

 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 
ท่ีปรึกษาและอยู่ใน
กฎระเบียบของทาง
วิทยาลัย 
 

 3,000  
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วัน เดือน ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานติดตามพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษาและติดต่อ
ประสานงาน 

   งานส่งเสริม
พฤติกรรม 

- งานตรวจสอบการมาเรียน 
 
- งานปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
- งานปูองกนัและแก้ไขปัญหา
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 
นักศึกษาใหม่ท้ังหมด 
- นักเรียน นักศึกษา มี
คุณลักษณะพึงประสงค์
โดยเฉล่ียไม่ต่ 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
ประชาธิปไตยเป็นที่ต้ัง 

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 ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- งานกีฬาภายใน 
 

- คณะครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์เป็น
นักกีฬาท่ีมีคุณภาพ  
เกิดความสามัคคีภายใน 
หมู่คณะ มีความคิด
สร้างสรรค์ และกล้า
แสดงออกในทางท่ีดี  
พร้อมท้ังยังมีทัศนคติท่ีดี 
ในการกีฬา 

สค. 56 5,000 งานกิจกรรม 

แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

   
 

- งานวันส าคัญของชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญแห่งชาติตามท่ีรัฐ
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 คิดเป็นร้อยละ 
100 
- จัดท าข้อมูล สถิติการใช้
บริการห้องพยาบาลของ
นักเรียน นักศึกษา 
- ผู้รับบริการสามารถ
ปูองกันการเกิดอาการ
เจ็บปุวยที่ร้ายแรงหรือการ
ตรวจพบ 
การผิดปกติในร่างกาย   

พ.ค.56-เม.ย.57 
 

5,000 
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แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่างวัน เดือน ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- งานตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

- ผู้รับบริการสามารถ
ปูองกันการเจ็บปุวยนั้นได้
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
อย่างท่ัวถึง 

 
พ.ค.56-เม.ย.57 
 
 
 

 
45,000 

 
 
 
 

สัมพันธ์
ชุมชน 

- แนะแนวภายในวิทยาลัย 
 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น                             
ประโยชน์ต่อตนเองท้ัง 
ด้านการศึกษาและการ 
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 500 
 

 

- งานรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา 

- บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรับ
สมัคร มีความเข้าใจในระบบ
การ      รับสมัครท่ีถูกต้อง 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 2,500  

- งานกองทุนเพื่อการศึกษา - 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 ป ี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานประชาสัมพันธ ์    สัมพันธ์ชุมชน 
- งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น   
 
 
 
- 
 
 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรภายในวิทยาลัย 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร ของวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย
ต่อไป 

พ.ค.56- เม.ย.57 
 
 
 
 
 

5,000  

- งานเย่ียมชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนท่ีใกล้เคียง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร     
กิจกรรมต่าง  ๆของวิทยาลัย 
 

พ.ค.56-เม.ย.57 
 
 

15,000  

- งานผลิตส่ือ/อุปกรณ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

- นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนท่ีใกล้เคียง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง  ๆของวิทยาลัย 

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) แต่งต้ังคณะท างาน 
(1.4) ประชุมคณะท างาน มอบหมายหน้าท่ี และซักซ้อมความเข้าใจในวัตถุประสงค์  

เปูาหมายและรายละเอียดของงาน รวมท้ังการทบทวนสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีท่ีเป็น
งาน/โครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดิมของปีท่ีผ่านมา 

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

     (1.7) จัดท าสรุปผลรายงานผู้บริหาร แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและส่งส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ภาพ 2  ระบบการน าแผนไปสู่การปฏบิัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                  โดยภาพรวม จากงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 120 รายการ ในปีการศึกษา 
2556 วิทยาลัยสามารถด าเนินการตามงาน/โครงการและกิจกรรมไปตามปฏิทินและเงื่อนเวลาท่ีก าหนด ด้วย
กระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เมื่อท าการวัดและประเมินผลพบว่า งาน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในระดับท่ีเกินกว่าร้อยละ 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/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง-ประชาสัมพันธ ์

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

-ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ประสาน
ผู้เก่ียวข้อง/
บุคลากร/
วิทยากร 

-ด าเนินงาน 

- ซักซ้อมภารกิจ
คณะท างาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- แต่งต้ัง
คณะท างาน/
ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- เสนอโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ  
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   อนึ่ง กล่าวส าหรับระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยท่ีวิทยาลัย ได้ก าหนดและยังคงระบบกิจกรรมท่ี
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมอันเกิดจากการก าหนดและวางแผนของวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการด าเนินงานจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยาลัย ท้ังในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา ในขณะท่ีกิจกรรมอันเกิดจากการ
ประสานขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยจากหน่วยงาน/องค์การต่างๆ 
ภายนอก ซึ่งวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือด้วย งาน/โครงการ/กิจกรรมจากภายนอกนี้ มีส่วนท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยในด้านปัจจัยงบประมาณค่าใช้จ่ายและอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวลาใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรและเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาและยังส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการท าหน้าท่ีส่วนหนึ่ง
ในการบริการของวิทยาลัยต่อสังคม และผลการด าเนินงานกิจกรรมเหล่านี้ก็มีประสิทธิผลในระดับน่าพอใจและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

  
   จากข้อมูลและสารสนเทศท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/

กิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนอันเป็น
ผลผลิตของวิทยาลัย มีสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังท่ี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน และอยู่ในระดับคุณภาพดีตามเกณฑ์การประเมินตนเองตามมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ี  อีกท้ังนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี มีบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์อันดีอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ ดังในช่วงระยะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร หน่วยงานหรือใน
สถานประกอบการ ก็มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันเป็นท่ียอมรับและพึงพอใจของหน่วยงานนั้น ๆ ในระดับดีขึ้น
ไป จึงนับว่าวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามรอบด้านท้ังในความเป็นคนเก่ง ดีและอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

  ในปีการศึกษา 2556 นี้ อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนทุกระดับยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจมาก เป็น
ร้อยละ 4.76 หรือประมาณร้อยละ 5 (ซึ่งต่ ากว่า ร้อยละ 15 อันเป็นเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาก) 
อย่างไรก็ตามวิทยาลัย จะยังไม่นิ่งนอนใจด้วยการให้ความสนใจติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะภาพรวมจาก
อัตราการออกกลางคันอันเป็นผลการส ารวจอัตราการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ัวประเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบว่ามีอัตราการออกกลางคันมากกว่าร้อยละ 30 ปัญหานี้ปรากฏ
ชัดเจนในระดับ ปวช.1 ในช่วงส้ินภาคเรียนท่ี 1 นอกจากนี้ได้แก่ปัญหาด้ังเดิมท่ีเกี่ยวกับผลการเรียนในวิชาส าคัญ
อันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ยังปรากฏอยู่ แม้ว่า
อัตราส่วนของผลการเรียนจะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานในการ
เรียนในรายวิชาอื่นๆ และเป็นอุปสรรคส าหรับผู้เรียนท่ีจะสามารถสร้างความรู้ในระดับก้าวหน้าได้ทันหรือ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในปี 2558 ด้วย 

 
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และ ปวส. ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รวม  5 หลักสูตร ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท้ังหมด ในระหว่างและ
เมื่อส้ินปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่าอยู่ ท้ังระบบในระดับ “ดี” มี
อัตราส่วนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชาต่อนักเรียน นักศึกษา รวมเฉล่ีย ประมาณ       
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1: 19.25  โดยครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่แล้วได้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนพบว่าอยู่ในระดับดี  มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ท้ังนี้ โดยมีการ
พัฒนาครู บุคลากรทุกคนในปีการศึกษานี้ เกินกว่า 20 ช่ัวโมงขึ้นไป  ในขณะท่ีได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ปัจจัยการบริหารจัดการจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมากมายและเพียงพอ อาทิ สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ส านักงาน ปปส. 
จังหวัดชัยภูมิ  สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  ส านักงานจัดหางานจังหวัด
ชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  วัดปุาชัยภูมิวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านคลองรี่ วัดปุาบ้านพลัง อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วัดและส านักสงฆ์ถ้ าวัวแดง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น วิทยาลัย ยังสามารถ
ประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การเพื่อร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอันท่ี
จะพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จ านวนมากกว่า 140 แห่ง  และจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนท้ังสองระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การฝึกวินัยระเบียบแถว การประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การท าบายศรี การจัดและตกแต่งโต๊ะ รวมท้ัง
การผูกผ้าตกแต่งสถานท่ีและในพิธีต่างๆ  

 

ในด้านการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพบกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (Home Room) ด้วยการให้มีการตรวจสอบ
การมาเรียน รับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ จึงพบว่าพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี  มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และพบว่านักเรียน นักศึกษามากกว่าร้อยล 95 ปลอดสารเสพติด มีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ดังได้
กล่าวแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาทิ การปลูกปุา ซ่อม/สร้างฝายชะลอน้ า  การให้ความ
ช่วยเหลือวิทยาลัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีขาดแคลน 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
แห่บายศรีเพื่อสักการะเจ้าพ่อพญาแล การเฉลิมฉลองเจ้าพ่อพญาแลประจ าปี ท้ังนี้ เพื่อปลูก ฝังเจตคติท่ีดีต่อ
บรรพวีรชน ความรักในท้องถิ่นและความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ด้วยการพัฒนาผู้เรียนประกอบกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังท่ี 
คณะนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดมารยาทไทย เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จาก
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี  เหรียญเงิน จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแด๊นเซอร์ ท้ังจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และจากการร่วมจัดของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  

 

  ส าหรับในส่วนของการบริการวิชาชีพสู่สังคมนั้น ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิธุรกิจ
ได้จัดให้มีบริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและโครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ การออกบริการฝึกนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
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การผูกผ้า/ตกแต่งสถานท่ีและพิธีต่างๆ การบริการช่วยปรับเปล่ียนหลอดไฟฟูาโรงพยาบาลชัยภูมิ รวมท้ังการ
อาสาเป็นแกนน าในการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ ตามโครงการ 1 ช่วย 9 “ห่วงโซ่คุณภาพ” ของ สมศ. 
เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ท่ีในปีการศึกษานี้ ติดตามนิเทศ แนะน าสถานศึกษาใน
เครือข่าย เป็นต้น โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมท่ีประเมินผล
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ต้ังแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และกรณีท่ีมีการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจ โดยเฉล่ียในระดับคุณภาพ 4.0 ขึ้นไปจากมาตรวัด 5 ระดับ  

 

  ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย ได้บริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ผลิตนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการท้ังในลักษณะบุคคลและเป็นกลุ่ม และน าเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เว็บไซท์กลางและเว็บไซท์ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย และ การประชุมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย การแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น อันสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยแห่งความส าเร็จในด้านนี้ คือวิทยาลัย มุ่งเน้นความส าเร็จในทางวิชาการ 
และก าหนดงบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ ท าให้ในปีนี้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ จ านวนมาก ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 8    

 

ส าหรับในด้านภาวะผู้น าและการจัดการนั้น ผู้บริหารของวิทยาลัยโดย ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการ ได้บริหารจัดการตามหลักการบริหารศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานด้วยการกระจายอ านาจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องตามระดับช้ัน อันเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีได้รับการพัฒนา
ตามลักษณะงานในหน้าท่ี  เช่น รองผู้อ านวยการ 2 ฝุาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3 ฝุาย ผู้อ านวยการส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู หรือ ในระดับหัวหน้างาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์วิทยาลัย มีความส าเร็จท้ังในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารจัดการในทุกฝุาย งาน/โครงการ/ กิจกรรมนั้น ต่างถูกก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ สามารถ
ตัดสินใจได้ตนเอง ตามโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีก าหนด การเตรียมการ การก ากับติดตามภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีสรรหามาโดยวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน ในขณะท่ีได้ท าให้องค์กรมีกระบวนการสร้างและพัฒนาท้ัง
องค์ความรู้ท่ีชัดแจ้งและแฝงเร้น แสวงหา จัดเก็บ เรียนรู้ แล้วเผยแพร่  ท้ังในระดับบุคคลและองค์กร ท่ีน าไปสู่
การเป็นชุมชน/สังคมความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาท่ัวทั้งองค์กร เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ความเส่ียง ให้การรับรอง และประกันความมั่นใจในคุณภาพของ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการน าของผู้บริหารสูงสุดเอง ท่ีสามารถใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน  ท าให้วิทยาลัยได้รับ
ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ ด้วยเหตุท่ีผู้บริหารสูงสุดได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ท่ีได้
ทุ่มเท และอุทิศตนให้เห็นในเชิงประจักษ์เพื่อการท างานให้กับสังคมมาโดยตลอดนั่นเอง การครองตน ครองคน 
และครองงานของผู้บริหารวิทยาลัยท าให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนการศึกษาและสังคมท่ัวไป ดังท่ีได้รับการ
มอบหมายให้เป็นนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ กรรมการสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมท้ัง 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 าเนินงานเสร็จส้ิน 
(1.5) มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้วัดผลและ/หรือให้ข้อมูล 
(1.6) ผู้รับผิดชอบท าการประมวลผล ประเมินผล สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารและ 

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

 
 
 
 
 

 2.1.6 ผลการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม  
 

                       งาน/โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินไปตามขั้นตอนและเวลาของกระบวนการท่ีก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากวิทยาลัยมีกิจกรรมจ านวนมากในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท าให้การวัดประเมิน 
สรุปและรายงานผลบางส่วนยังคงมีความล่าช้า ในขณะท่ีงาน/โครงการ/กิจกรรมบางส่วนจะต้องใช้เวลาในการรอ
เพื่อให้ได้ข้อมูลชุดสุดท้ายท่ีจะท าให้ข้อมูลท้ังหมดสมบูรณ์มากท่ีสุด  เช่น จ านวนนักเรียน นักศึกษามีงานท า และ
ศึกษาต่อ รวมทั้งความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน หรือในกรณีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ โดยท่ีบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนมีจ ากัดเท่าท่ีจ าเป็น บุคลากรต้องท า
หน้าท่ีได้อย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มักจะมีการเปล่ียนแปลงเสมอท้ังท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ
บุคลากรซึ่งลาออก บุคลากรใหม่ และการปรับโยกย้ายงานบุคลากรเก่า ท าให้ความต่อเนื่องของงาน การใช้

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

มอบหมาย
ผู้ติดตาม 

ก าหนด
รูปแบบ 

ก าหนดวิธีการ/
เคร่ืองมือ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

ประมวลผล
ข้อมูล/ประเมิน 

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

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- ประมวลผล 

- วิเคราะห์ 
- 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
สารสนเทศท่ีจัดหามาเพื่อทดแทนระบบเดิม ยังมีปัญหาท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ท่ีบางส่วน
เริ่มเส่ือมไป ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ ท าให้ยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งวิทยาลัย จะต้องหาสาเหตุหลักและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป         
                                  

 2.1.7 ข้อเสนอแนะ 
              หน่วยงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน: สมศ.)  ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการรายงานหรือแบบข้อมูลต่างๆ เพื่อท่ีจะได้เป็น
การลดภาระงานของวิทยาลัย และมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
ประสาน/มอบหมายโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีจะให้สถาบันและหน่วยงาน
เกี่ยวหรือผู้เช่ียวชาญการอาชีวศึกษามาท าหน้าท่ีเป็นเสมือนพี่เล้ียง (Mentor) ของวิทยาลัยควรปรับ ก าหนดและ
ลดตัวแปรท่ีเป็นมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพการอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง พร้อมกับให้สถานศึกษา
ประเมินตนเองให้มากท่ีสุด และมีการประเมินภายนอกในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีจ าเป็นเท่านั้น ส าหรับ
สถานศึกษานั้น ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการอาชีวศึกษาด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการเพื่อรักษานักเรียน นักศึกษาท้ังท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กิจกรรม และการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ให้มากขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/
กิจกรรม ควรพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรใหม่หรือหน้าท่ีใหม่อย่างจริงจัง แต่ควร จะใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศอ้างอิงในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น  
   

 2.1.8 การพัฒนาปรับปรุงงาน  

                   วิทยาลัย มีพื้นฐานท่ีดีในด้านบุคลากรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับผู้เรียน
ศิษญ์เก่าท่ีประสบความส าเร็จซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดอื่นๆ วิทยาลัย จึงควรก าหนดทิศทางเพื่อน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรมสู่สังคมผ่านวิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจ ด้วยการศึกษาจากจุดแข็งตนเองแล้วบริหารจัดการ
เพื่อสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงอัตลักษณ์ตามหลักอิทธิบาท 4 ท่ีสูงขึ้น ชัดเจนท้ังในเชิงลึก 
และระดับกว้าง ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่ คือ ความพร้อมในด้านบุคลากร ท่ีเป็นครูวิชาชีพ 
และครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์เพียงพอ  บุคลากรเหล่านี้ จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) ที่ส าคัญของวิทยาลัย หากได้รับการพัฒนาในเชิงเทคนิคระดับสูงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ด้วยบรรยากาศองค์กรแบบเปิดยิ่งขึ้น มีระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกับการธ ารงคุณธรรมบริหาร
แห่งพรหม คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา ในขณะท่ีวิทยาลัย มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน 
ผู้เรียนและครู สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในวิทยาลัย อย่างเพียงพอ หากวิทยาลัยก าหนดจุดเน้นท่ีชัดเจน
ให้เป็นค่านิยมองค์กรและเปูาหมายร่วมแล้ว ผลิตภาพด้านผู้เรียนก็จะสามารถแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไปได้ และจากการที่ผู้บริหารมีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ท้ังในด้านหรือทักษะเชิง
มโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ และทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ ย่อมสามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือท้ัง
จากภายในและจากภายนอกเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้วิทยาลัย ก้าวหน้าสู่การมีเกียรติภูมิใน
ระดับภาค ระดับประเทศ หรือในระดับท่ีกว้างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้ 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7  มาตรฐาน  
35  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 9) 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ี  
                    (ตัวบ่งช้ีท่ี 10 - 14) 
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 12 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี 15 - 26) 
มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี 27) 
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ี

ท่ี 28 - 29) 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี 30 - 33) 
มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี 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  

- ค่าธรรมเนียมอื่น 1,257,454.00 - เงินเดือนบุคลากรอื่น 201,090.00  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

6,391,041.29 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 277,245.00  

- เงินบริจาคทุนการศึกษา 42,900.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 693,516.00  

- อื่นๆ 127,531.00 - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน  วัสดุฝึก 

    - ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจัดการ
ท่ัวไป 

604,667.79  

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

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 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3.1 มีการปรับและประกาศใช้
วิสัยทัศน์ 2556-2560 ด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ ด้วยโครงการ 
งบประมาณและจัดให้มีการประเมิน
ท่ีประกอบด้วยคณะผู้ประเมินท้ัง
ภายในและภายนอก  
9.3.2  ครู บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
แผนปฏิบัติงาน 
9.3.3 ท าความเข้าใจกับครูผู้สอนใน
วิชาท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีการสรุป 
สอบถาม สอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมี
ปัญหาท้ังในเวลาท้ายคาบเรียน และ
ใกล้สอบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.3.1 ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายโดยเฉพาะใน
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
และส่งผลต่อชุมชน
ท้องถิ่น  
9.3.2 ทุกฝุายมีส่วน
ร่วมและมีความเข้าใจ
ในการน าสู่การปฏิบัติ 
 9.3.3 นักเรียนระดับ 
ปวช. สอบ V-NET มี
คะแนนเฉล่ียสูงก่วา
หรือเท่ากับค่าเฉล่ีย
ระดับชาติในสัดส่วนท่ี
สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

       9.3.4 สถานศึกษาควรมีการท าสัญญา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
หน่วยงานราชการ และเอกชน ท่ีชัดเจนในการ
แลกเปล่ียนบุคลากรร่วมกัน 

     9.3.5 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของบุคลากร และสนับสนุนในการให้บุคลากรได้
ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

     9.3.6 ควรจัดสัมมนาร่วมกันในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดท าแผนงานควบคุม
ความเส่ียงในทุกด้านของสถานศึกษา  
 

     9.3.7 สถานศึกษาควรวิเคราะห์และเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-NET แต่เนิ่นๆ  
   

 

       9.3.8 ควรให้เวลามากขึ้นในการวางแผน
งานของสถานศึกษาท่ีประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ  

 

 

     9.3.9 สถานศึกษาควรมีระบบติดตามข้อมูล 
เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จ
การศึกษาและการมีงานท า ควรเช่ือมโยงระบบ
ท้ังหมดเป็นระบบเดียวกัน เพื่อประมวลผลได้
อย่างถูกต้องและตรงความวัตถุประสงค์ 

     9.3.10 ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง
ในการส่ือสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
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
คณะกรรมการท่ีส่วนประกอบองค์
คณะมาจากชุมชนร่วมในการส ารวจ
ปัญหา วางแผน ปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผล รวมท้ังรับรู้ในผลการ
ด าเนินงาน  
 
9.3.9 จัดให้มีระบบและ
ผู้รับผิดชอบในการติดตามเก็ย
ข้อมูลผ็ส าเร็จการศึกษา 
 
 

9.3.10 ด าเนินการในทุกช่องทางท่ี
เป็นไปได้ 

9.3.4 ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ท้ังท่ีมี
รายได้และไม่มีรายได้ ท้ัง
ภายในและต่างจังหวัด 

9.3.5 ครูมีนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร
ภายนอก เช่น สรช. 

9.3.6 ทุกฝุาย/คนร่วมรับรู้
ในแผนการบริหารความ
เส่ียงและน าสู่การปฏิบัติ  

9.3.7 จ านวนนักเรียนท่ีมี
คะแนนเท่ากับ
ระดับประเทศขึ้นไปมี
อัตราส่วนเพิ่มข้ึน 
9.3.8 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ
รวมท้ัง การวัดและ
ประเมินผล และรบรู้ใน
ผลการด าเนินงาน  
 
9.3.9 ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท์ อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มีปัญหา  
 

9.3.10 ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท ์อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

แบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากบริษัท) เพื่อน 
ผู้ปกครอง บุตรหลานครู/อาจารย์ บริษัท 
(แบบสอบถามความพึงพอใจ) และ ไปรษณียบัตร 
เป็นต้น   
       9.3.11 ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริม
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพิ่มข้ึน ท้ังในด้านการ
วางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ 
เพื่อวางแผนในปีต่อๆ ไป (PDCA) 
       9.3.12 สถานศึกษาควรเน้นและเพิ่มเติม
การท างานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากผลการเรียนในบางรายวิชาส าหรับนักเรียน
บางคนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ าหรือมีปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาของ
ส่ือการเรียนการสอนต่อไป เช่น เน้นการเรียน
การสอนด้านภาษาให้มากขึ้นทุกสาขา เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน เน้นการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับงาน
ด้านอาชีวศึกษา  
     9.3.13 สถานศึกษาควรปรับสัดส่วน
ระหว่างนักเรียนต่อโครงงานให้เหมาะสม โดย
การพิจารณาหัวข้อโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน  
 
     9.3.14 สถานศึกษาควรส่งเสริมในการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับสูงกว่าสถานศึกษาให้มากขึ้น
ท าร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น 
   
      9.3.15 สถานศึกษาควรอบรมและส่งเสริม
พัฒนาผลงานและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ท้ัง
แนวคิดและช้ินงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย และ 

 

 

9.3.11 มีการแนะแนวการศึกษาต่อ
ท้ังภายในวิทยาลัยและจากสถาบัน
อื่นๆ  

 

9.3.12 จัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีและรายกลุ่มท้ังในด้าน
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
หน้าท่ีคงท่ี 
 

9.3.11 อัตราการ
ประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อของผู้เรียนอยู่ในระดับ
น่าพอใจ 
 

9.3.12 อัตราส่วนผู้เรียน
ท่ีมีผลการสอบ V-NET 
ในระดับคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศขึ้นไปสูงขึ้น 

 

 

 

 
 
 

9.3.13 มีผลงานของผู้ 
เรียนท่ีหลากหลายและ
เพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนาต่อไป 

9.3.14 มีผลงานของผู้ 
เรียนท่ีหลากหลายและ
เพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนา 

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

  9.3.16 สถานศึกษาควรจัดให้มีการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ัง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้แต่ละ
สาขางานได้มีการบริการวิชาการร่วมกัน  
 9.3.17 สถานศึกษาควรมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบหน้าท่ีตามกฎหมายให้มากขึ้น 
      9.3.18 สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา
รูปแบบ ข้อมูลใน Website ให้มีสารประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและบริการทางวิชาการ 
      
      9.3.19 สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขางานให้มากขึ้น 
 

     9.3.20 สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการให้กับบุคลาการ 
 
 
 
     9.3.21 ควรพัฒนารูปแบบการประเมิน
บุคลากรเพื่อให้สอดคลอดคล้องกับบทบาทของ
บุคลากรต่อการพัฒนาสถานศึกษา   

      

เชิงสร้างสรรค์ท้ังแนวคิดและ 
ช้ินงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย 

 

9.3.16 วิทยาลัยบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นหน่วย 
งานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้ 
อาทิ การออกช่วยฝึกพื้นฐานอาชีพ
โดยครูและผู้เรียนด้านการผูกผ้า
ประดับตกแต่ง 
 

9.3.18 วิทยาลัยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ท่ีชัดเจนในการจัดระบบสารสนเทศ
และพัฒนา เว็บไซท์ให้มีสาระและ 
ประโยชน์ต่อวิทยาลัยและการ
บริการทางวิชาการ 

9.3.19 จัดให้มีการพัฒนาท้ังด้วย
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
 

9.3.20 จัดให้มีค่าวิทยฐานะส าหรับ
ผลงานทางวิชาการและคุณวุฒิ
ทางการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

9.3.21 วิทยาลัยมีรูปแบบและ
พัฒนาการประเมินบุคลากรประจ า
ทุกปี 

 

 
 
 
 
 

 
9.3.16 ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยและ
ชุมชนเข้มแข็ง ครูและ
ผู้เรียนมีประสบการณ์
เพิ้มข้ึน 

 

 
 

9.3.18 วิทยาลัยมีระบบ
ข้อมูลและสาร สนเทศ
ท าให้สะดวกต่อการ
น าไปใช้ 
 

9.3.19 ครู/บุคลากรมี
ช่ัวโมงการพัฒนา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

9.3.20 ครู/บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจเพิ่มข้ึน ครู
สร้างนวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 

9.3.21 บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

9.3.22 ควรน าผลของการประเมินบุคลากรมาท า
การวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

9.3.22 วิทยาลัยใช้ผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการในทุกฝุายงาน 

9.3.22 วิทยาลัยมี
แนวทางการพัฒนา 
ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ท่ีกระตือรือร้นใน
การท างานขึ่น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   

เม่ือวันที่  22  กรกฎาคม  2554   
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ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา/มาตราานการ กึกาาขอาสถานึกกาา 

มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา เช่น จัดให้มีการสอนก่อนเปิดภาคเรียน การเตรียมความพร้อมด้วย
การท าสมาธิก่อน/หลังเรียน การทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังการสอน การติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนกลุ่ม
เส่ียง 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 

หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขาาาน 
ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ท่ี
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 

ปศช.       

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานยานยนต์ 

1 29 1 28 22 78.57 
2 29 - 29 24 82.76 
3 24 - 24 18 75.00 

ประเนภทศนชา 
พาณนชยกรรม 

สาขาวิขาพณิชยการ 
- สาขางานการบัญชี 

1 45 - 45 35 77.78 

2 40 - 40 36 90.00 

3 24 - 24 24 100.00 

สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 79 - 79 77 97.47 

2 71 - 71 66 92.95 

3 64 - 64 44 68.75 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรม 
และการท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม    

1 27 - 27 23 85.19 

2 19 - 19 19 100.00 

3 29 - 29 22 75.86 

 480 1 479 410 85.59 
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หลักสูตร/ประเนภทศนชา สาขาศนชา/สาขาาาน 
ชั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ท่ี
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.       
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

1 13 - 13 13 100.00 
2 11 2 9 9 100.00 

ประเนภทศนชาบรนหารธุรกนจ 

สาขาวิขาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 

1 73 2 71 52 73.24 

2 43 5 38 37 97.37 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

1 130 5 125 74 59.2 

2 119 20 99 82 82.83 

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการ   
ท่องเท่ียว 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและ
การบริการ 
- สาขางาน การบริการส่วน
หน้าโรงแรม 

1 10 - 10 6 60.00 
 
2 - - - - - 

รศมปศส.  399 34 365 273 74.79 
รศม ปศช. และ ปศส.  879 35 844 683 80.92 

 
หมายเนหตุ  1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนส้ินปีการศึกษากรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานท่ีได้รับอนุญาต 
ให้เปิดท าการสอน 

3. นักเรียนท่ีออกกลางคันในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน

ท้ังหมดด้วย 
 
 
 
ประเนด็นการพนจารณา  
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
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ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
 

มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนหน็ถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา  
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 - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อชุมชนและสถานประกอบการด้วยช่องทางต่างๆ  
- การท าบันทึกความเข้าใจกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน เกี่ยวกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้น าสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร  
ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาที่ 1.2 คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 
 

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัศอย่าา
และน าข้อมูล
มาศนเนคราะห์ 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชน 
ที่ท าการประเนมนน 

(1) 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชนที่มีผล 
การประเนมนนคศามพกาพอใจ 

เนฉลี่ย3.51 – 5.00 
(2) 

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ
ประเนมนนคศามพกาพอใจ

เนฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

(3) 
(2)x100/(1) 

มี = 1 
ไม่มี  0 

60 60 100 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 (2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบ
กับข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
11. ร่องรอย/หลักฐานการท าบันทึกความเข้าใจ 
12. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ  

 
มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ 
 - ซ่อมเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในกรณีหรือกลุ่มมีปัญหา  
          - จัดท าบันทึกความเข้าใจในการสร้างและใช้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.3 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 

ท่ี ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียนเนรียนครบ
จ านศนผู้เนรียน 
ชั้นปีสุดท้ายที่

ร้อยละ 
(3) 
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ทุกรายศนชาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

สอบผ่านเนกณฑ์ฯ 
(2) 

(2)X100
(1) 

 
1 

ระดับชั้นปศช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
 - สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 สาขาวิชาพณิชยการ 
 - สาขางาน การบัญชี 
 - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

21 
55 

 
 

21 
55 

 
 

100 
100 
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ท่ี 
ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขา

าาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนชาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

จ านศนผู้เนรียน 
ชั้นปีสุดท้ายที่

สอบผ่านเนกณฑ์ฯ 
(2) 

ร้อยละ 
(3) 

(2)X10
0(1) 

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม    

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100 
รศม ปศช. 111 111 100 
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ท่ี 
ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขา

าาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียน
ครบทุกรายศนชา
ตามโคราสร้าา

หลักสูตร 
(1) 

จ านศนผู้เนรียนชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเนกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

(2)X100(
1) 

 
1 

รดับชั้น ปศส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 
9 

 
 
 
9 

 
 
 

100 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางาน การบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน 

 
 

38 
 

99 

 
 

38 
 

99 

 
 

100 
 

100 
3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
- สาขางาน การบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

รศมปศส. 146 146 100 
รศม ปศช., ปศส. 257 257 100 

หมายเนหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
11. ร่องรอย/หลักฐานการท าบันทึกความเข้าใจ 
12. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ  
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มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.4 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา (V-NET)  ต้ัาแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดให้มีการซ่อมเสริมหลังคาบการเรียน รวมท้ังนอกเวลาเรียน 
          - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา   
 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.4 ผลการสอบ V-NETระดับ ปศช.  
ท่ี หลักสูตร/ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขา

าาน 
จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

 
1 

ระดับชั้นปศช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
  - สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 
9 

 
 
 
3 

 
 
 

33.33 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 สาขาวิชาพณิชยการ 
   - สาขางาน การบัญชี 
   - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

25 
43 

 
 

10 
23 

 
 

40.00 
53.49 

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม 

 
 

19 

 
 
12 

 
 

63.16 
รศมปศช. 96 48 50.00 

 
หมายเนหตุ  ในปีการศึกษา  2557  ไม่น าผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. มาประเมิน 
 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-
NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธน์ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปศช.3 พอใช้ 

          เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
11. ข้อมูล/ร่องรอย/หลักฐานผลการสอบ V-NET  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา(V-NET) ต้ัาแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไปในกลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ   

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที ่1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา ระดับปศช.  

ท่ี ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

 
1 

ระดับชั้นปศช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 
9 

 
 
 
3 

 
 
 

33.33 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

25 
43 

 
 
9 
20 

 
 

36.00 
46.51 

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม    

 
 

19 

 
 
12 

 
 
63.19 

รศมปศช.  96 41 42.71 
หมายเนหตุ  ในปีการศึกษา  2557  ไม่น าผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. มาประเมิน 
 
 
 
 

ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา      
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธน์ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปศช.3 พอใช้ 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
11. ข้อมูล/ร่องรอย/หลักฐานผลการสอบ V-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2557  

มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศึกกาารับรอา 
          ศนธีด าเนนนนการ – ไม่มีการทดสอบ  

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.6 ผลการสอบมาตราานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือหน่ศยาานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศึกกาารับรอา 

ท่ี ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้

ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

 ระดับชั้นปศช.    
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 
 

2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
- 

 
- 

 
- 

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม    

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
1 

ระดับชั้น ปศส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
- 
 

 
- 

 
- 

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางาน การบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน เทคโนโลยีส านักงาน 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 

ท่ี ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้

ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบ 
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
   - สาขางานการบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
- 
 

 
- 

 
- 

รศม 121 4 3.31 
 
หมายเนหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งช้ีนี้ไม่ต้องน ามาค านวณ 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 
 
 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

- ไม่มีการทดสอบ   
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มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าชี้ 1.7 ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ   

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

หลักสตูร/ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขา
าาน 

จ านศนผูเ้นรียน 
ระดบัปศช. 1ปี

การึกกาา  2555 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การึกกาา 

ปีการึกกาา  2557 

ร้อยละ 

ระดับชั้นปศช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานงานยานยนต์ 

 
 
 

28 

 
 
 

13 

 
 
 

46.43 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 

25 
67 

 
 
 
 

16 
29 

 
 
 
 

64.00 
43.28 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขางานการโรงแรม    

 
 

27 

 
 

10 

 
 

46.43 

รศม 147 68 46.26 
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หลักสตูร/ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขา
าาน 

จ านศนผูเ้นรียน 
ระดบัปศส. 1 

ปีการึกกาา  2555 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การึกกาา 

ปีการึกกาา  2557 

ร้อยละ 

ระดับชั้น ปศส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 

11 

 
 
 
9 

 
 
 

81.11 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

 
 

48 
 

119 

 
 

38 
 

87 

 
 

79.17 
 

73.11 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
- สาขางาน การบริการส่วนหน้าโรงแรม    

   

รศม 178 134 75.28 
รศม  ปศช. ปศส. 326 202 61.96 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
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2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
 
 
 
 
 
 

มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.8 ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะให้ครอบคลุมทุกด้านและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
- ส ารวจการมีงานท า 

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.8 ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 

หลักสูตร/ประเนภทศนชา/
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ป ี

ผู้ประกอบ
อาชีพอนสระ

ผู้ กึกาาต่อ
ภายใน 1 ป ี

รศมผู้ได้าาน
ท า ประกอบ
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การ 
ึกกาา 

ภายใน 
1 ปี 

อาชีพ และ
ึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 

ระดับชั้นปศช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานงานยานยนต์ 

 
 
 

13 

 
 
 
2 

 
 
 

15.38 

 
 
 
2 

 
 
 

15.38 

 
 
 
6 

 
 
 

46.15 

 
 
 

10 

 
 
 
76.92 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

16 
29 

 
 
2 
3 

 
 

12.50 
10.34 

 
 
2 
4 

 
 

12.50 
13.79 

 
 

10 
19 

 
 

62.50 
65.52 

 
 

14 
26 

 
 

87.50 
89.66 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 
- สาขางาน การโรงแรม    

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

10.00 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

50.00 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

90.00 
รวม ปวช. 68 8 11.76 11 16.18 42 61.75 59 86.76 

 
 
 
 
 
 
ตาราาที่ 1.8 ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ป(ีต่อ) 

หลักสูตร/ประเนภทศนชา/
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การึกกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ป ี

ผู้ประกอบ
อาชีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ กึกาาต่อ
ภายใน 1 ป ี

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาชีพ 
และ กึกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 

รดับชั้น ปศส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 
9 

 
 
 
2 

 
 
 

22.22 

 
 
 
3 

 
 
 

33.33 

 
 
 
3 

 
 
 

33.33 

 
 
 
8 

 
 
 

88.89 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานเทคโนโลยี

 
 

38 
 

87 

 
 

11 
 

19 

 
 

28.95 
 

21.84 

 
 
3 
 

15 

 
 

7.89 
 

17.24 

 
 

21 
 

38 

 
 

55.26 
 

43.68 

 
 

35 
 

72 

 
 

92.11 
 

82.76 
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ส านักงาน  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและ
การบริการ 
- สาขางานการบริการส่วน
หน้าโรงแรม    

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

รศมปศส. 134 32 23.88 21 15.67 62 46.27 115 85.82 
รศม ปศช. และ ปศส. 202 40 19.80 32 15.84 104 51.46 174 86.14 

หมายเนหตุไม่นับรวมผู้เรียนท่ีมีงานท าอยู่แล้ว 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
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5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้  

6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
12. สรุปผลการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- จัดให้มีบันทึกความเข้าใจ(MOU) ในด้านการบริหารจัดการ จัดระบบการเรียนการสอนและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การและสถานประอบการ  
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่ 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ

ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา [2556] 
 

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการท้ังหมด 
(หน่วย) 

จ านวนสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการท่ีมคีวามพึงพอใจ 

3.51 – 5.00 

ร้อยละ 

มี = 1 
ไม่มี  0 

36 36 100 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 (2) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 50– 59.99 เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (3) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 60– 69.99 เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (4) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 70– 79.99 เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลท่ีได้รับจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
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ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. สรุปผลการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
13. แบบส ารวจความพึงพอใจ/ตัวอย่าง รายงานผลการส ารวจในกลุ่มผู้ปกครอง สถานประกอบการ 

หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดี 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 3 พอใช้ 
1.5 3 พอใช้ 
1.6   
1.7 3 พอใช้ 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 

ภาพรศม 4.25 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง 

มฐ.ที่ 1.9 (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ท่ียัง
ไม่น ามาประเมิน) หารด้วย 8  

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

 
จุดเนด่น: ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป 
 - ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - การคัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

จุดคศรพัฒนา: ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี 
 - ปัจจัยคุกคามจากภายนอกในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
 - ปัจจัยภายในท่ีครูผู้สอน/บุคลากรยังปฏิบัติงานไม่เต็มตามศักยภาพ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนชาที่สอดคล้อากับคศาม 
ต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประชาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร และประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้หลักสูตร ปวช. 2556 และ
เตรียมการขอใช้หลักสูตร ปวส. 2557 
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดระบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมและเต็มตามศักยภาพ  

- ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
- จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท้ายคาบ และเวลาเฉพาะ  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- แบบส ารวจคามคิดเห็นของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรเกี่ยวกับผู้เรียน และหลักสูตร 
- จัดท าบันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การสถานประกอบการ 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
มี 

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

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(5) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี  ไป

ใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 
12. บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การสถานประกอบการ 
13. หลักฐานการประเมินผลหลักสูตรจากผลการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี 1-2/2557, ความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตร ปวช. 2556  
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนร็ฐานสมรรถนะ 

- ก ากับ ติดตามดูแล การจัดท าแผนการสอนและการน าแผนไปใช้  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

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

มี 

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

มี 

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

มี 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

มี 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
 (2) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

(3) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 
 (4) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

(5) สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธน์ 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 
12. บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การสถานประกอบการ 
13. หลักฐานการประเมินผลหลักสูตรจากผลการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี 1-2/2557, ความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตร ปวช. 2556  
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 

ศนธีด าเนนนนการ  
- ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  

 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

- ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการสอนและการน าแผนไปใช้  
- ส่งเสริมการวัด/ประเมินผลตามสภาพจริง  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า
บันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชาท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษซฃฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของรายวิชาท่ีสอน 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกการสอน
หลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 
 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมน่้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาท่ีสอน 
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 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการสอนเน้นฐานสมรรถนะ  

- ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการสอนและการน าแผนไปใช้ 
- จัดให้มีการวัด/ประเมินผลตามสภาพจริง  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนอนการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาท่ีสอน 
 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

ผลสัมฤทธน์ 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป 
12. หลักฐานการวัด/ประเมินผลตามสภาพจริง  
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
 - จัดเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการสอนเน้นฐานสมรรถนะ  

- ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการสอนและการน าแผนไปใช้  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การติดตามนิเทศ 
- จัดให้มีการท าบันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ 
 ผลการด าเนนนนการ 

ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการหน่วยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 (2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 

(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

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

ภาพรศม 5 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ที่ 2.1 

ถึง มฐ.ที่ 2.5 หารด้วย 5 
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น: ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป 
 - การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน  
 - คัดสรรครู มอบหมาย ก ากับ นิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขา มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด/ประเมินผลท่ีเน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - จัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะ  

- ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการสอนและการน าแผนไปใช้  
- จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดให้มีการท าบันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การสถานประกอบการ 
 
จุดคศรพัฒนา: ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี 
 -  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - แต่งต้ังคณะกรรมบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยและให้มีการประชุมวาระสามัญภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 - ด าเนินการสรรหาเพื่อใหม้ีคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาส าหรับประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษา 
 - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารที่มีต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย  

ผลการด าเนนนนการ 
ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 
 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หมายเนหตุ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาคัดเลือกต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาลประเมินหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหน้าท่ีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก 
ข้อ 8.1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุม ปี 2557 
2. หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรยีนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
12. แบบส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการบริหาร และสรุปรายงานการส ารวจ 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา  
ตัศบ่าชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - ต้ังคณะท างานจากครู/บุคลากรฝ่ายต่างๆ เพื่อส ารวจ วางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 2557-2560 
และน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ  
 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู
และบุคลากรทุกฝ่าย 
 - ด าเนินการให้มีการน าแผนสู่การปฏิบัติ จัดท าแผนงบประมาณ ปฏิทินด าเนินการ 
 - ด าเนินการให้มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม งานและโครงการ 

ผลการด าเนนนนการ 
ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ม ี

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ม ี

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ม ี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ม ี
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ม ี

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องัง้ภาครัฐและเอกชน 
 (2) สถานศึกษามีการจัดการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 (3) สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏอบัติการประจ าปี 
 (4) สถานศึกษามีการติดจาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 (5) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
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ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุม ปี 2557 
2. หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ การมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร 
ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการ
เรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
12. แบบส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการบริหาร และสรุปรายงานการส ารวจ 
13. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพ 

การปฏิบัติงาน 
15. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - จัดให้มีการก าหนดอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ (อิทธิบาท 4: ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ท่ีวิทยาลัยเห็นว่าเป็นคุณธรรมส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการประกอบวิชาชีพใดๆ)   
 - เผยแพร่อัตลักษณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตระหนัก ในคุณธรรมอิทธฺบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เพื่อน าสู่การน าไปใช้ในการปลูกฝังหรือบูรณาการในระดับห้องเรียนงาน กิจกรรมและโครงการ 

ผลการด าเนนนนการ 
ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 (2) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 (5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. - ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุม ปี 2557 
2. หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
12. แบบส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการบริหาร และสรุปรายงานการส ารวจ 
13. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมท้ังภายในและภายนอก  ท่ีมีต่ออัตลักษณ์ของ 

สถานศึกษา 
14. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคล้องกับ ปรัชญา และการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยาลัยจัดให้มีการติดตามแนวนโยบายของต้นสังกัดเป็นประจ า เพื่อน าข้อมูล สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ ด าเนินงานต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติ การวัดและประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา 
 - ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมคณะผู้ยริหาร ครูและบุคลากรไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง  
 - วิทยาลัยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ผลการด าเนนนนการ 
ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ มี 12 ครั้ง 
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2 ครั้ง 
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  

อย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
มี 4 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย 
4.31 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
(2) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 (3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 (4) สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกหษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 (5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุม ปี 2557 
2. หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ร่องรอย หลักฐานการประชุมผู้บริหาร และครู  
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5. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
6. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
7. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
11. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
12. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยาลัยจัดให้มรีะบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมพื้นฐานอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ 

- จัดให้มีโปรแกรมระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ มีข้อมูล สารสนเทศ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
 - วิทยาลัยจัดให้มีการน าข้อมูล สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา 
 - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 

ผลการด าเนนนนการ 
ท่ี ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี

ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ 
สูญหายของข้อมูล 

ม ี

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ม ี
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
ม ี

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ม ี

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ม ี

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วน
และเช่ือมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 (2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หมายเนหตุ 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บ ารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาท่ี
ต้องการ และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. รายช่ือฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถ้วนทุกฝ่าย/กลุ่มงาน/ด้านเช่ือมโยงอย่างเป็น

ระบบ และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  

2. ร่องรอย/หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

ศนธีด าเนนนนการ  
- วิทยาลัยจัดใหม้ีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

- จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญ

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง มี 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย 5 
ด้านได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและมั่วสุม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
 (2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 (3) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 (4) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
 (5) สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน  
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
 



102 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 -วิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนท้ังต้นปีการศึกษาและต้นภาคเรียนท่ี 2 รวมทั้งการปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับผ็จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 
 - วิทยาลัยจัดให้มกีารแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 - มีระบบเครือข่ายศูนย์ประสานงานเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 - มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรยีน
ท่ีร้องขอ 
 -จัดให้มีผู้รับผิดชอบระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มพฤติกรรมเส่ียง 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 (2) สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 (3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 (4) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 
ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 (5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
 
 
 
มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
  การใช้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ  
 - สร้าง พัฒนา จัดระบบ ก าหนดคณะ/บุคคลผู้รับผิดชอบในการวางแผน สร้าง จัดท า ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย รวมท้ังการใช้อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและอย่างเพียงพอ 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนร่วมของคร ู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
มี 
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ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 มี ค่าเฉลี่ย 4.32 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
 (4) สถานศึกษามีผลการประเมิน  ความพึงพอใจ  โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
 (5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
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8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยาลัยจัดให้มีแผนงานและโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
พร้อมด้วยโปรแกรมพื้นฐานและระบบท่ีต้องการจ าเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ท WiFi 
 - วิทยาลัยจัดท าทะเบียนการส ารวจความต้องการ การจัดหา มอบหมาย และการควบคุม รวมท้ังมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ม ี

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 (2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 (5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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



107 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุม ปี 2557 
2. หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. ทะเบียนการส ารวจความต้องการ การจัดหา มอบหมาย และการควบคุม รวมท้ังมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดหาและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

4. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
5. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
6. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู้  
7. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
11. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
12. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

รวมเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  
13. แบบส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการบริหาร และสรุปรายงานการส ารวจ 
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการ กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ส ารวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหา ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับครูและบุคลากร 
          - จัดให้มกีารส ารวจและสรรหาความต้องการจ าเป็น มอบหมายงานให้ครูและบุคลากร  
          - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย/กลุ่มงาน 
          - ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 - ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
           - จัดให้มีการประเมินผลครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

3.33 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

100 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 
 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 

20.00 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รีบการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกบัสาขา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รีบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 5 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. ร่องรอย/หลักฐาน/เกียรติบัตร/รายงานการพัฒนาครู บุคลากร จากการประชุม สัมมนาเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
13. หลักฐาน/ร่องรอยการประสานและร่วมงานกับหนว่ยงาน องค์กรต่างๆ เช่น  สรช., มูลนิธิธรรมดี ได้ดี, 

สถานศึกษาต่างๆ ท่ีวิทยาลัยน้เด็กเข้ามาพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการพลังใสสร้างสรรค์ บ่ม
เพาะพันธุ์อาชีพ เป็นต้น 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 - จัดระบบการเงิน การบัญชีท่ีถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้  

- จัดให้มีการตรวจบัญชีจากองค์การ/หน่วยงานภายนอก 
 - ปฐมนิเทศ ประชุม ประกาศ แจ้ง ช้ีแจง ข้อปฏิบัติท่ีถูกต้อง ประหยัด/ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ พลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ น้ า 
 - ส ารวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุฝึก ส่ือต่างๆ 
 - ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุฝึก ส่ือต่างๆ 
 - จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุฝึก ส่ือให้แก่ฝ่าย/กลุ่มงาน ครู และบุคลากรอย่างเพียงพอ 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท้ังในระดับสถานศึกษาและภายนอก 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา าบด าเนนนนการ 
(1) 

าบรายจ่าย 
(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ผล 
(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

3,740,403.38 

506,076.57 13.53 ม ี

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

- - - 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

151,500 7.71 ม ี

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

100,000 5.09 ม ี

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

201,000 10.85 ม ี

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของงบด าเนินการ 
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 (2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
 (3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
 (4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท าและด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 (5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างานด้านการเงิน การบัญชี และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
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มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยาลัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิ
ธรรมดี ได้ดี  

- วิทยาลัย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรประสานงานร่วมมือกับภาคราชการ อาทิ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ   
 - ด าเนินการให้มีโครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ อันเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาทุกระดับ หน่วยงาน องค์การอื่นๆ รวมถึงสถานประกอบการท้ังหลาย  

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานท่ีเปิดสอน 

มี 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพื่อการปรับปรุง 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 (2) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
 (3) สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
 (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
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 (5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานรว่มกับเครือข่ายต่างๆ   
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. หลักฐานการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา มาสอน/อบรมนักเรียน นกัศึกษาในสาขาช่างอุตสาหกรรม 

การบัญชี การโรงแรมและการท่องเท่ียว และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

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

ภาพรศม 4.66 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ที่ 
3.12 หารด้วย 12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

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

เร่งด่วน 
 

จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนความต้ังใจอันดีในการ
ปฏิบัติงานท้ังภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานต่างๆ และสถาน
ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร จัดสรร และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - 
 
 
 
 
 
มาตราานที่ 4  การบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
ตัศบ่าชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 

ศนธีด าเนนนนการ  
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 - ก าหนดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 - ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและเวลาท่ีก าหนด 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม 
ต่อป ี

มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

มี 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย 3.51– 5.00 

มี ค่าเฉล่ีย 

4.36 
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางาน ด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 
 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 
 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ  
2. ร่องรอย/หลักฐานการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
3. รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5 ดีมาก 
 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - การมีแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายวิทยาลัย 
 - การจัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 - ผู้เรียน คณะครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
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มาตราานที่ 5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัย 
ขอาผู้เนรียน 

 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนหน็ถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด แข่งขัน จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ ผ่านครูผู้สอน 
 - จัดให้มีการเผยแพร่โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อ
สาธารณชน 
          - ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่างๆ  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดท า
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด 
ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 
จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

มี 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3  จ านวน 3 คน : 1 
ช้ิน  และระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 
 (3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 (4) สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. ร่องรอย/หลักฐานการน าส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมไปเผยแพร่ และใช้ในระดับต่างๆ 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ 5.2  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัย
ขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู/บุคลากรจัดท าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ 
 - จัดให้มีการเผยแพร่โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อ
สาธารณชน 
          - ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่างๆ 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  

มี 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 (3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 (4) สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้  
1) มีเป้าประสงค์  
2) มีการระบุปัญหา  
3) มีวิธีด าเนินการ  
4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
5) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 5 ดีมาก 
5.2 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2 
หารด้วย 2 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - การก ากับ นิเทศ พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
          - การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น  
 - ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะ การจัดท ารายงานผลการสอน การเผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซท์ ภายใต้การก ากับ ดูแล แนะน าช่วยเหลือของผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้า 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักชาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประชาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ 
ศัฒนธรรม 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนหน็ถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - จัดให้มีโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท้ังในและนอกห้องเรียน 
          - จัดให้ครู/บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อม
ท้ังการประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 
 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 100 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51– 5.00 

มี 

ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
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 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหาหษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทางเป็น
ประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อ
น าไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหาหษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมขุ  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
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8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์ธรรมชาตน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนหน็ถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - วิทยาลัยจัดให้มโีครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
 - ครู/บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ร่วมประเมินผลการด าเนินการ และความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51– 5.00 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

(5)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 



128 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.3ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ  

- วิทยาลัยจัดให้มโีครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 -ครู/บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ร่วม
ประเมินผลการด าเนินการ และความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ  

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(5)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  

1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
12. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ที ่6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนหน็ถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 - วิทยาลัยจัดใหค้วามรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 - จัดให้มหีน่วยการเรียน แผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 

3.51 – 5.00 
มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 

(1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

(3) สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(5)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
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ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

13. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
14. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

15. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
16. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
17. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
18. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
19. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
20. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
21. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
22. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
23. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
24. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

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

ภาพรศม 5.00 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ที่ 6.4 
หารด้วย 4 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - การก าหนดแผนงาน โครงการท่ีชัดเจน 
 - การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังชุมชน หน่วยงาน องค์การ 
สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ  
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ไม่มี 
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มาตราานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 - วิทยาลัยจัดให้มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- วิทยาลัยจัดให้มีการก าหนด/ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 - วิทยาลัยจัดให้มีการด าเนินการตามแผน รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
ประเนด็นการพนจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 (2) สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4)สถานศึกษาได้จ าท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
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ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
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มาตราานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ.2557 

ศนธีด าเนนนนการ  
- วิทยาลัยจัดให้มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- วิทยาลัยจัดให้มีการก าหนด/ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 - วิทยาลัยจัดให้มีการด าเนินการตามแผน รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่  7.2  ระดบัคณุภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ. 2557ปีการึกกาา 2557 

มาตราาน ตัศบ่าชี ้ ผลการตดัสนนตามเนกณฑ ์
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อาปรบัปรุา ต้อาปรบัปรุาเนร่าด่ศน 

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 ตัศบ่าชี ้ ผลการตดัสนนตามเนกณฑ ์
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อาปรบัปรุา ต้อาปรบัปรุาเนร่าด่ศน 

 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 24 5 2 2  
 
รวมตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมากจ านวน.........25...........ตัวบ่งช้ี   
 
ประเนด็นการพนจารณา 
 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งช้ี 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งช้ี และไม่มีตัวบ่งช้ีใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

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

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  
ตัวบ่งช้ี และมีตัวบ่งช้ีท่ีเหลือบางตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 
4  ดี  

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
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2. ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

3. หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
4. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
5. โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
6. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
7. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
8. ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา 
10. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
11. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรวม

เฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 

ภาพรศม 4.50 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ที่ 7.2 
หารด้วย 2 

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

 
จุดเนด่น   
 - การก าหนดให้มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาในโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยท่ีชัดเจน 
พร้อมด้วยบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีปรับปรุงพัฒนาขึ้น เอื้อต่อการบริหารจัดการข้อมูล  
จุดคศรพัฒนา   
 - โครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจโดยรวมท าให้ครอบครัวและผู้เรียนมีปัญหา  
 - ครู/บุคลากรภายในวิทยาลัย มีการเปล่ียนแปลงจ าเป็นต้องสร้างความความเข้าใจในความส าคัญของ
การประกันคุณภาพ 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  ระดับคาวมพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน   

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  ร้อยละของผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

5 ดีมาก 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา 
หรือผู้บริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 31  
คะแนนเฉลี่ย 3.88 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

4 ดี 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน             
ศูนย์วิทยบริการ       

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 54  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัฒกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ งานวิจัยของครู  

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 
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คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประคุณภาพการศึกษา   
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

  
 

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. แต่ละตัวบ่งช้ีได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน             ใช่          ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉล่ียจากทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์   
    การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

         ใช่          ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม          ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
     2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 

    2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับ
คุณภาพดีข้ึนไป) 
                    2.1.1 การก าหนดให้มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี รวมท้ังการด 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. จุดท่ีต้องพัฒนา  (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับ
คุณภาพต่ ากว่าดี) 
                    2.2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีคาดหวัง       
และลดอัตราการออกกลางคัน 
                    2.2.2 การปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน ลด
พฤติกรรมเส่ียง และให้การช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้โดยมีประสิทธิผลมากขึ้น    

 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
     เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตท่ีต้องแก้ไขปัญหาจุดท่ีต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  
               3.1 ก าหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ  
               3.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นและพร้อมต่อการตอบสนองต่องานและ
ผู้เรียนมากขึ้น   
               3.3 เพิ่มประเภทและจ านวนเครือข่ายของวิทยาลัย และให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  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 สวัสด์ิธนาสกุล  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. นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์  คณะท างานและเลขานุการ   
  ๑๓. นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางตุ๊กตา นารีรักษ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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