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รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาเอกชน 

ประเภทอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
 
 

 ที่ตั้งเลขที่ ๑๐๗/๑๑๘ ก ถนนชัยประสิทธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
 จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐  โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๑-๑๓๓๑, 
 ๐-๔๔๘๓-๐๙๘๘ โทรสาร ๐-๔๔๘๓-๐๓๘๖  cbac@thaimail.com 
 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ฉบับ
นี้ จัดท าขึ้นส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการรายงานแก่หน่วยเหนืออันได้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสะท้อนภาพของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ปรัชญา 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ของวิทยาลัย ซึ่งจะได้เป็นพื้นฐานประกอบการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 วิทยาลัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้
ก่อให้เกิดผลิตภาพที่เป็นผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จขึ้นภายใต้การประสานงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าให้เราได้ร่วมชื่นชมในสัมฤทธิผลด้วยความภาคภูมิใจและจะเป็นฐานส าคัญให้เราก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นไป 
                         
 
 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
       ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐  
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สารบัญ 
                   หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

๑.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร               ๑ 

๒.   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
      ๑)  ข้อมูลพื้นฐาน                 ๒ 
      ๒)  เกียรติประวัติของสถานศึกษา              ๘ 
๓.   การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๑)  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา            ๒๑ 
  ๒)  แผนปฏิบัติการประจ าปี                       ๒๘ 
๔   การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
 มาตรฐานที่  ๑  ระดับความพอใจ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา                              ๔๖
 มาตรฐานที่  ๒  ด้านบริหารการจัดการการศึกษา          ๕๐
 มาตรฐานที่  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        ๖๓
 มาตรฐานที่  ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน                   ๗๑ 
๕.   สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     
 ๑)  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา                                      ๗๕ 
 ๒)  จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา             ๗๖  
 ๓)  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต           ๗๖ 

ภาคผนวก     
 ๑.  มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน        ๗๘ 
 ๒.  รายชื่อคณะผู้จัดท า              ๗๙ 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศรียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบ่งชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
๑ ๕ ๔     ๙ ๔.๕๐ 
๒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ ๕.๐๐ 
๓ ๕ ๕ ๕ ๕   ๒๐ ๕.๐๐ 
๔ ๕ ๕     ๑๐ ๕.๐๐ 

รวม       ๕๙ ๔.๙๒ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๑  ระดับตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๑  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   จ านวน    ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๒  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”    จ านวน     ๑ ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๓  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๔  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุง”   จ านวน     - ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๕  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน     -      ตัวบ่งชี ้

๑.๒  จุดเด่น (การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน       
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

        วิทยาลัยมีความดีเด่นในการเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี 
ส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานในปีนี้ ท าให้นักเรียนระดับ ปวช. ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน ๑ ราย และ
ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด จ านวน ๑ ราย และพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัยได้ตามที่ก าหนดทักษะ
ชีวิต จิตอาสา ภาวะผู้น า และคุณธรรมน าความรู้ โดยวิทยาลัยมีผลงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมากและหลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้วยคุณธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาโดยความ
อนุเคราะห์ของภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิธรรมดีได้ดี และเครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งนี้ ผลจากการด าเนินงานโดยรวมมา
จากการที่วิทยาลัยจัดวางแผนกลยุทธ์ ๕ ปี มีการปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ใช้หลักการบริหารจัดการโดยสถานศึกษาเป็นฐาน มีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้น าในระดับและกลุ่มงานต่างๆ อย่างชัดเจน เพียงพอ น าไปสู่
การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การ
ก ากับ ควบคุม ติดตาม นิเทศในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ก่อนน าไปสู่การตรวจสอบ วัดและประเมิน
งานรอบด้าน ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติงาน เทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนด การรายงานผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



๒ 
 

๑.๓  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติงานของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน       
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
       อัตราส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ระดับ
คะแนนผลการสอบ V-NET โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับประเทศ แม้ว่าการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพจะอยู่ในระดับดี รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานบางส่วนยังไม่เป็นไปตามก าหนด ครูผู้สอนส่วน
หนึ่งยังจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลด้วยวิธีการดั้งเดิม 

๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
       วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะความพร้อมในวิชา
พ้ืนฐานทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และหลังการสอนทุกครั้ง/คาบควรทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบ V-NET หรือข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือแบบทดสอบที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ใกล้เคียงกับ
เนื้อหาบทเรียน จ านวน ๓-๕ ข้อ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาตระหนัก คุ้นเคยและตื่นตัวกับการวัด ประเมินผล
การเรียนโดยต่อเนื่อง และก าหนดระบบการายงานผลและข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการติดตามพัฒนา ก ากับ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม  
 
 

๒.  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
๒.๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ       [รหัสสถานศึกษา ๓๖๑๐๐๐๒๔] 

 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่      ๙       เดือน       สิงหาคม         พ.ศ.       ๒๕๕๒           .  

 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่      ๑๐๗ก/๑๑๘        หมู่ที ่      -      ถนน       ชัยประสิทธิ์              .  

 แขวง/ต าบล            ในเมือง                เขต/อ าเภอ       ในเมือง                               .  

 จังหวัด                  ชัยภูมิ                 เขตรหัสไปรษณีย์           ๓๖๐๐๐                   .   

 โทรศัพท ์       ๐-๔๔๘๑-๑๓๓๑             โทรสาร           ๐๔๔๘-๓๐๓๘๖                    .  

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

 สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                        .             

       ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

     สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

    ย่านธุรกิจการค้า       ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

    ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน     ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 

    ใกล้นิคมอุตสาหกรรม      อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
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๒.๒  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
๒.๒.๑  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

 

นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 
ผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

 

ดร.ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 
ผู้จัดการ 

 
 ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ผู้อ านวยการ 
 

 

คณะกรรมการภาคี ๔  ฝ่าย 
 
 
 
 
 

 
นางภารวี  ผิวอ่อน 

นายทะเบียน 
 

 
นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ ์

ผู้อ านวยการส านกังานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

 
 
 
 
 

 

นางภารวี   ผิวอ่อน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศกึษา 

นางสาวอารีรตัน์  ลมสูงเนิน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและบริการ 

 
 
 

 

นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
 
 

 

ฝ่ายวิชาการและบริการ 
๑. นางสาวศิริพร ศักดิส์ุวรรณ 
๒. นางยุพิน พรมเมืองเก่า 
๓. นางสาวสภุาวดี ดเีพ็ง 
๔. นางสาวพรรณนภิา อาจนาเสียว 
๕. นางสาวกัลยาณี เกิดนาแซง 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
๑. นายธวัชชัย  วรสุนทร 
๒. นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
๓. นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศร ี
๔. นางสาวนันทวรรณ วากวาที 
๕. นางสาวธัญวลัย  ศิลาด า 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน 
๑. นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒. นางสาวแตม้นภา  ลาภมาก 
๓. นางสาวสภุัทชา  ศรีนาคสุข 
๔. นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 

 
 
 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑. นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๒. นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓. นางสาวรสลิน  จันทรา 
๔. นายต่อวัย  จุลอักษร 
๕. นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
๖. นายชาญชัย  รองพล 
๗. นายณรงค์  รองพล 
๘. นายอลงกรณ์  มโนธรรม 
๙. นางสาวประพาพร  มั่นคง 
 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
๑. นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธ์ิ 
๒. นางพินกรณ์  ไชยสิทธ์ิ 
๓. นางจินตนา  คงกลาง 
๔. นายกฤตเมธ  เกิดบ้านเป้า 

 
 
 
 
 

 



๔ 
 

 

๒.๒.๓  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางวลัยพันธ์          กองจันทร์      ประธานกรรมการ 
๒ ดร.ฐิตารีย์             ไชยเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ พระอาจารย์พินทุ    มหาปัญโย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นางคนึง               ศรีวชิรทานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ นายอานันท์          รองพล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ นายสมชัย             เคนจัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นายสุพิน              ศรวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นายสาโรตม์          ศิโรตมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ นายวรวุฒิ            ฉวีชีย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
นายพรพิทกัข์ รัตนสุนทรสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 

 



๕ 

 

 ๒.๒.๓  จ านวนครู/จ าแนนกตามแผนกวิชา /สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตร
ี 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชา ช่างยนต์ 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๒ 

   
 
 

๒ 

 
 
 

๑ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
๗ 
๖ 

 
๗ 
๖ 

 
 
 

 
๖ 
๔ 

 
๑ 
๒ 

  
๑ 
๑ 

 
๔ 
๕ 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรม    

 
๔ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๑ 

 
๓ 

   
๓ 

 
๑ 

 



๖ 

 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตร
ี 

ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๒ 

   
 
 

๒ 

 
 
 

๑ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
๗ 
๖ 

 
๗ 
๖ 

  
๖ 
๔ 

 
๑ 
๒ 

 
 

 

 
๑ 
๑ 

 
๔ 
๕ 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานการบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
 

๓ 

 
 

๒ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๒ 

   
 

๒ 

 
 

๑ 

 
 ๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

บุคลากรประจ า บุคลากรพิเศษ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
๕ 

 
๕ 

 
- 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
-  งานการเงิน/กองให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ๕ ๕ - 
-  งานอาคารสถานที่ ๑ ๑ - 
ฝ่ายวิชาการและบริการ    
-  งานวิชาการ ๓ ๓ - 
-  งานทะเบียนและวัดผล ๒ ๒ - 
-  งานธุรการและบุคคล ๑ ๑ - 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   - 
-  งานส่งเสริมพฤติกรรม ๗ ๗ - 
-  งานกิจกรรม ๓ ๓ - 
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 
๕ 

 
๕ 

 
- 

 



๗ 

 

 ๒.๒.๕  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน และชั้นปี   
      (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี รวม 

๑ ๒ ๓ 
ระดับชั้น ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
๔๕ 

 
๒๕ 

 
๓๑ 

 
๑๐๑ 

- สาขาวิชาการบัญชี ๔๕ ๒๐ ๔๖ ๑๑๒ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๕๔ ๑๘ ๗๖ ๒๔๘ 
- สาขาวิชาการโรงแรม    ๔๕ ๑๕ ๒๔ ๘๔ 
รวม ๒๘๙ ๗๙ ๑๗๗ ๕๔๕ 
ระดับ  ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๒๑ ๒๙ - ๕๐ 
-  สาขาวิชาการบัญชี ๖๘ ๖๗ - ๑๓๕ 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๐ ๙๑ - ๑๔๕ 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม ๒๘ ๖ - ๓๔ 
รวม ๑๖๗ ๑๙๓ - ๓๖๐ 

รวมทั้งหมด ๙๐๕ 
 
 
 
 ๒.๒.๖  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ระดับ ปวช.       
- สาขางานยานยนต์ - - - - 
- สาขาวิชาการบัญชี - - - - 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๘๓ - - ๑๘๓ 
-  สาขาวิชาการโรงแรม - - - - 

รวมทั้งหมด ๑๘๓ - - ๑๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 ๒.๒.๗  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
   (๑)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ วิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.       
- สาขาวิชาช่างยนต์ ๘ - - ๘ 
- สาขาวิชาการบัญชี ๒๒ - - ๒๒ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ - - ๑๔ 
-  สาขาวิชาการโรงแรม ๕ - - ๕ 
รวม ๔๙ - - ๔๙ 
ระดับ ปวส.       
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๑๐ - - ๑๐ 
-  สาขาวิชาการบัญชี ๒๙ - - ๒๙ 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๙ - - ๒๙ 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม ๒ - - ๒ 
รวม ๗๐ - - ๗๐ 

รวมทั้งหมด ๑๑๙ - - ๑๑๙ 
 
 (๒)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 

             …………-……..คน 
  

๒.๓  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
       ๒.๓.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือ
ภาคเอกชน : ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม  ๔.๐ ระหว่าง 
บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จ ากัด กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วม 
กับบริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จ ากัด และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๒ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียนวัดชัยภูมิ
พิทักษ์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (C-BAC) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ
ร่วมกับ โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์  และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
(C-BAC) 



๙ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 สถานศึกษา  

๓ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียนพุทธธรรม
วิทยา  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (C-BAC) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ
ร่วมกับ โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
(C-BAC) 

๔ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียนวัดป่า 
หนองดินด าวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ
ร่วมกับ โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า
วิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (C-BAC) 

๕ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  
(C-BAC) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมกับ  
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 
 

๖ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียน 
ซับใหญว่ิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (C-BAC) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมกับ  
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 
 

 
๗ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 

Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนการเรียนทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียน 
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) ร่วมกับ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ รว่มกับ  
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง)  
และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (C-BAC) 
 

๘ เกียรติบัตร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมยอดเยี่ยม โครงการ
ชาวชัยภูมิ ภูมิใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%  

จังหวัดชัยภูมิ 
 

๙ เกียรติบัตรได้จัดกิจกรรม “ศูนย์บริการวิชาชีพ”  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๐ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

 สถานศึกษา  
๑๐ เกียรติบัตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 

ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดชัยภูมิ 

๑๑ บันทึกความร่วมมือระหว่างโรงแรมโรแมนติด  
รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่  นครราชสีมา ร่วมกับ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 

โรงแรมโรแมนติดรีสอร์ท แอนด์ สปา 
เขาใหญ่  นครราชสีมา ร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC) 

๑๒ บันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ กับ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
กับ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

๑๓ เกียรติบัตรได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
จงัหวัดชัยภูมิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

๑๔ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่  ๓๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒.๓.๒  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

๑ เกียรติบัตร ไดร้ับคัดเลือกให้เป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันครู
ประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวน  ๖  ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
๖)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

๒ เกียรติบัตร ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอ านวยการกีฬา
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑ ราย 
-  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



๑๑ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

๓ เกียรติบัตร ได้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ
จัดการแสดงประกอบพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑ ราย 
-  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

๔ เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดกิจกรรม  
RJP & C– BAC Open House  2016  จ านวน  
๑๑  ราย 
๑)  นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 
๒)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๓)  ดร. ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 
๔)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๕)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๖)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๗)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
๘)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๙)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๑๐) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๑๑) นางสาวรสลิน  จันทรา 

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๕ เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิชาชีพ เรื่อง “ สุขใจในอาเซียน”  จ านวน  ๑๑ ราย        
๑)  นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 
๒)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๓)  ดร. ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 
๔)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๕)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๖)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๗)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๘)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
๙)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๑๐) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๑๑) นางสาวรสลิน  จันทรา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๑๒ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

๖ เกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านครูผู้สอน  จ านวน  ๓ ราย 
๑.  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๒)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๓) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๗ วุฒิบัตรผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การวางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์  จ านวน ๑ ราย 
-  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
อาชีวศึกษา ร่วมกับ ชมรมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

๘ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นางนิรมล   ค่ายสงคราม 
๒)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๙ ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงาน
ด้วยความตั้งใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าเดือน 
พฤษภาค – ธันวาคม ๒๕๕๙ และประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ – เมษายน  ๒๕๖๐  จ านวน ๔ ราย 
๑)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๒)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๓)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๔)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๑๐ เกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๔ ราย 
๑)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๒)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๓)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๔)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๑๑ ได้รับคดัเลือกให้เป็น ครูที่มีผลงานดีเด่น  ในโอกาส     
งานวันครูประจ าปี  ๒๕๖๐  จ านวณ  ๓ ราย 
๑)  นางสาวลภัสรดา   ตันมณี       
๒)  นายพรพิทักข์   รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๓)  นางสาวรสลิน  จันทรา 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 



๑๓ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

๑๒ เกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร  จ านวน  ๖ ราย 
๒)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๑๓ เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ครั้งที่ ๒)  
จ านวน  ๑  ราย 
-  ดร. ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 

๑๔ เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ราย 
-  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑๕ เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“เชื่อมั่น ในคุณค่าของคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
จ านวน ๓  ราย        
๑)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๒)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๓)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๑๖ เข้าร่วมอบรมครูยุคไทยแลนด์ 4.0 จ านวน ๑ ราย 
-  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
๒.๓.๓  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน

รอบปีการศึกษา) 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

 ครู  
๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มีผลงานดีเด่น  ในโอกาส     

งานวันครูประจ าปี  ๒๕๖๐  จ านวณ  ๓ ราย 
๑)  นายต่อวัย   จุลอักษร 
๒)  นายชาญชัย   รองพล 
๓)  นางสาวพรรณนิภา   อาจนาเสียว                                                          

ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

๒  Certificate  of  Attendance 
Acting  Ilt  Wiphawadi  Patthane 

OXFORD  UNIVERSITY PRESS 



๑๔ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

๓ เกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านบุคลากรประจ าวิทยาลัย  จ านวน  ๕ ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๓)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
๕)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๔ เกียรติบัตร เป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ านวน  ๔ ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๕ ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าเดือน 
พฤษภาค – มิถุนายน  พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และประจ าเดือน กุมภาพันธ์  - เมษายน  ๒๕๖๐  
จ านวน ๔ ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์   
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๖ เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ  
เรื่อง “เชื่อมั่น ในคุณค่าของคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
จ านวน  ๑  ราย 
 ๑)  นางพินกรณ์   ไชยสิทธิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๗ เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 
(ภาษาต่างประเทศ –เฉพาะพ้ืนที่) รุ่นที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นายวราวุธ นิธธินมิตร 
๒)  ว่าที่ ร.ต. หญิงวิภาวดี  ปตัถาเน   

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชัยภูมิ 



๑๕ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

๘ เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการ การจัดกิจกรรม   
RJP & C– BAC Open House  2016  
(ครูและบุคลากรทุกคน ) จ านวน  ๒๒ ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
๔)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
๕)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๖)  นางจินตนา  คงกลาง 
๗)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
๘)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
๙)  นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ 
๑๐) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
๑๑)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
๑๒)  นายชาญชัย  รองพล 
๑๓)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
๑๔)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
๑๕)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
๑๖)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
๑๗) นายธวัชชัย  วรสุนทร 
๑๘)  นายจตุพร  ชัยวิเชียร 
๑๙)  นางสาวกัลยาณี  เกิดนาแซง                                                           
๒๐)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
๒๑)  นางสาวพรรษกร  ทองเจือ 
๒๒)  นายชัยธวชั  สุนทะศักดิ์  

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๙ เกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านบุคลากรครูผู้สอน    จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
๒)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๑๐ ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
๒)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน 



๑๖ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

๑๑ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง “สุขใจใน
อาเซียน”  จ านวน  ๗ ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์       
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล       
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
๔)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
๕)  นายวราวุธ  นธิิธนมิตร 
๗)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 บุคลากรทางการศึกษา  

๑ เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการ  การจัดกิจกรรม   
RJP & C– BAC Open House  2016        
(ครูและบุคลากรทุกคน ) จ านวน  ๓ ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก                                                                      

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๒ เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
เรื่อง “ สุขใจในอาเซียน”  จ านวน  ๓  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก                                                                      

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
๒.๓.๔  รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
๑ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ เกียรติบัตรได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือก 
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ราย 
-  นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๗ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
๓ เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม วัดถ้ าวัวแดง  
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔  ปวส. ๑/๔, ๑/๕, ๑/๖ ทั้งหมด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๔ เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
วัดเวฬุวัน 
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓,  
๒/๔  ปวส. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓  ทั้งหมด 

วัดเวฬุวัน 

๕ เกียรติบัตรผู้มีจิตอาสาในการร่ามจัดร่วมกิจกรรม  RJP & 
C– BAC Open House  2016        
-  นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๖ เกียรติบัตร เป็นเครือข่ายน านักเรียน นักศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ
สร้างเครือข่ายรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน  ๕  ราย 
๑)  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 
๒)  นางสาววราธิป  กุลเขว้า 
๓)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
๔)  นางสาวรัชนีกร  หวะสุวรรณ 
๕)  นางสาวณัฐธิดา  พลเซียงซา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

๗ เกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดีเด่น  
จ านวน ๒ ราย 
๑)  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 
๒)  นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

๘ เกียรติบัตร เป็นผู้ชนะอันอับที่ ๒ การแข่งขันกีฑา 
ประเภทวิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร หญิง จ านวน ๑ ราย 
-  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

๙ เกียรติบัตร เป็นกลุ่มเด็กและเยาชนดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาการกพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชน จ านวน ๒ ราย 
๑)  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 
๒)  นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์ 

คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ 



๑๘ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
๑๐ ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน 

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่  ๓๑ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่  ๒๓  มกราคม – ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น  
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับช่างเทคนิค  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง  จ านวน ๑ ราย 
-  นายสันติภาพ  ทัพอาสา 
การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับ เหรียญเงิน จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นางสาวกรกนก  แย้มทอง 
๒)  นางสาวศุภลักษณ์   เทศทอง 
การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  จ านวน  ๑ ราย 
-  นางสาวถิระดา   คล้ายคลึง 
ระดับเหรียญ ทองแดง จ านวน ๑ ราย 
-  นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์ 
การแข่งขันทักษะ การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย 
Adobe Premiere Pro ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  
ระดับ เหรียญทอง  จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นายวรพล  พูนประสิทธิ์ 
๒)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 
การแข่งขันทักษะ การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย 
Adobe Premiere Pro  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นายพิชัย  พรพิจิตร 
๒)  นายเกียรติบัตร  ทองจ ารูญ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๙ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
๑๐
(ต่อ) 

การแข่งขันทักษะ การประกอบเครื่องและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง   
จ านวน  ๑ ราย  
 -  นายศุภกฤต  อินทร์สงค์ 
การแข่งขันทักษะ การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  ๒  ราย 
๑)  นางสาวหทัยรัตน์  เกษนอก 
๒)  นางสาวกุลธิดา  วงษ์มา 
การแข่งขันทักษะ การสร้างเว็บเพจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  ๑  ราย 
-  นายจักรกฤษ  วงษ์มา 
การแข่งขันทักษะ การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร ระดับ เหรียญทอง จ านวน ๒ ราย 
๑)  นางสาวจินดาพร  มูลขุนทด 
๒)  นางสาวทรรศวรรณ  ไหลงาม 
การแข่งขันทักษะ การประกอบเครื่องและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  จ านวน ๑ ราย 
-  นายพงศธร  ประดับวงศ์ 
การแข่งขันทักษะ งานจักรยานยนต์   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร ระดับ เหรียญเงิน  จ านวน  ๒  ราย 
๑)  นายธีรภัทร   สุขแสนนิล 
๒)  นายศิริณัฐชาพงษ์   นาคสุข 
การแข่งขันทักษะ งานเครื่องยนต์เล็ก  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  ๒ ราย 
๑)  นายเสฏฐวุฒิ  ลายนอก 
๒)  นายธีรภัทร   มั่งคั่ง 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๒๐ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
๑๐ 
(ต่อ) 

การแข่งขันทักษะ เทคนิคการเขียนแบบเครื่องกล  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง 
จ านวน  ๑ ราย   
-  นายเกริกชัย  มาหนองโดน 
การแข่งขันทักษะ การประกวดมารยาทไทย   
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง  
จ านวน  ๕  ราย   
๑)  นายวันชัย  เริงชัยภูมิ 
๒)  นางสาววราธิป  กุลชัยภูมิ 
๓)  นายพัชรพงษ์  อาจโยธา 
๔)  นางสาวนภาพรรณ  เณรทอง 
๕)  นางสาวรัตนาภรณ์  เดชภูม ี
การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  ๑  ราย   
-  นางสาวชยุดา  สุขเกษม  
การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  
จ านวน ๑๑ ราย 
๑)  นางสาวกิตติมา  ค าสิงห์นอก 
๒)  นางสาวอุรัจฉัต  อุตชี 
๓)  นางสาวไอลดา  แซ่อ้ึง 
๔)  นางสาววิยดา  กุงขุนทด 
๕)  นางสาวปณิตา  เมืองแสน 
๖)  นางสาวกังสุดา  แฉล้มในเมือง 
๗)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
๘)  นายวิษณุพงษ์  คงทอง 
๙)  นายพงศธร  บุญค ามูล 
๑๐)  นายณัฐวุฒิ  จุลเหลา 
๑๑)  นายชาตรี  บุตรโคตร 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑ เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขัน
การแต่งกลอนสด  จ านวน  ๑ ราย 
-  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๒๑ 

 

๓.  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๓.๑   ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓.๑.๑  ปรัชญา วิทยาลัยก าหนดปรัชญาไว้ว่า :  ส านึกคุณธรรม  ปัญญาเลิศล้ า 
มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล  ทักษะควบคู่  สู่ชีวิตใหม่  ธุรกิจสดใสเพื่อไทยพัฒนา 

 โดยมีค าอธิบายปรัชญา เป็นดังต่อไปนี้ 

 ส านึกคุณธรรม :   
 ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีจิตส านึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประพฤติตน
อยู่ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

 ปัญญาเลิศล้ า : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการท้ัง 
ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็น       
อันส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้จริงได้ท้ังในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

 มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
 ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี   
มีคุณลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อ่ืน รู้จักการวางตนที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการ
ท างานเป็นคณะ/เป็นทีมกับผู้อ่ืนได้  ดังค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ”่  

 ทักษะควบคู่ : 
 ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือ 
มาตรฐานวิชาชีพ  น าความสามารถที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สู่ชีวิตใหม่ : 
 ผู้เรียนต้องมีอนาคตท่ีดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะที่ได้รับการอบรม 
สั่งสอน การฝึกฝนจากวิทยาลัยไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุข 
ตามศักยภาพของตน  

 ธุรกิจสดใส : 
 ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเอง 
ให้เกิดนวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการของ
สังคม องค์กร ที่ท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามที่พึงประสงค์  
มีธุรกิจการงานที่สดใส  ก้าวหน้าตลอดไป 

 เพ่ือไทยพัฒนา : 
 ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการ 
พัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 



๒๒ 

 

 ๓.๑.๒  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
๑.๒.๑  
วิสัยทัศน์ 
 
 

 

ภายในปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เป็นผู้น าที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมถึงระดับอาเซียน เป็นบุคคลจิตสาธารณะ  ตระหนักต่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

๑.๒.๒  
เป้าประสงค์
หลัก 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอาเซียน 

๑.๒.๓  
วัฒนธรรม
องค์กร 

ผู้น าทางความคิดอย่างริเริ่มและสร้างสรรค์  ท างานเป็นคณะร่วมกัน มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และองค์
ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๑. ๒.๔  อัต
ลักษณ์ 

ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรมตามปทัสฐานของสังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการ
อาชีวศึกษาตามระดับชั้น คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

๑.๒.๕  
ปรัชญา 
เอกลักษณ์ 
และค าขวัญ
ของ
วิทยาลัย 

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

 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้”  

 ค าขวัญด้านคุณลักษณะของวิทยาลัย 
“ ไหว้งาม  ยิ้มสยาม ถามไถ่ ” 

 
 ๓.๑.๓  พันธกิจ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภมูิบริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็น
แนวทางสู่การก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

         (๑)  จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา ก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้วยระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาวิทยาลัย 
อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพ
อิสระ 

 (๒)  พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและ
พัฒนาทั้งภายในวิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพ่ือเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนการศึกษาอ่ืน ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง  ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 



๒๓ 

 

 (๓)  สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ  จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอ้ือประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย   
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
และจริยธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียน 
การสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดี 

 ๓.๑.๔  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและ
จริยธรรมตามปทัสฐานของสังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตาม
ระดับชั้น คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

  ค าอธิบาย: นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ พึงสะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” หรือ คุณธรรม หรือความเชื่ออ่ืนๆ 
ที่ประกอบด้วย ฉันทะ ความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอที่จะตัดสินใจ 
ก าหนดกิจกรรม งานหรือประกอบการใดๆ อันเป็นเป้าหมายทั้งการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อม
ด้วยวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะที่เป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
เพ่ือใช้วิธีการต่างๆ ท าให้บรรลุเป้าหมายของการที่ท า กิจกรรมหรืองานนั้นๆ  จิตตะ คือความตั้งจิต
รับรู้ ฝักใฝ่ ใส่ใจ สนใจ มุ่งมั่น มีเป้าประสงค์ที่ก าหนดอยู่ในใจโดยชัดเจนเสมอ และวิมังสา การใช้
ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผลของเป้าหมายที่ก าหนด กระบวนการ วิธีการที่และผลแห่งกิจที่ท านั้นๆ 
อย่างสม่ าเสมอ    

 ๓.๑.๕   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้” 
 ทักษะชีวิต : ทักษะชีวิต เป็นกลุ่มทักษะที่ไม่ใช่ทักษะทางปัญญา (non-cognitive 
skills). หมายถึง ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ทักษะเพ่ือใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถน าความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ  มาเชื่อมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดข้ึน และตัดสินใจปฏิบัติใน
สิ่งที่เหมาะสมได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การป้องกันการติดเชื่อเอซไอวี (HIV) 
ยาเสพติด  การท้องไม่พร้อม  ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ  ท าให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้ 
    การตัดสินใจ – สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  ในชีวิตได้อย่าง
รอบคอบ 
    การแก้ปัญหา – สามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่
เกิดความเครียด  
        การคิดวิเคราะห์ – สามารถในการวิเคราะห์  แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  รอบตัวได้ 
    การคิดสร้างสรรค์ – ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ค้นหาทางเลือกต่าง ๆ  และผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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    การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด และท่าทางเพ่ือ
แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการความชื่นชม   
การขอร้อง การเจรจา ต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 
   การสร้างสัมพันธภาพ – สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และรักษา 
ความสัมพันธ์นั้นไว้ได้ 
   การตระหนักรู้ในตน – รู้จักและเข้าใจในตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเอง  
รู้ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด  
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ความเห็นใจผู้อ่ืน – เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน 
ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ  เข้าใจความรู้สึก และ
ยอมรับบุคคลอ่ืนที่ต่างจากาตนเอง 
    การจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ  รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์ 
มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าที่ส่งผลต่อทางลบ 
ต่อร่างกาย และจิตใจได้ 
   การจัดการกับความเครียด – รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย
ความเครียดและแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด  

   จิตอาสา : จิตอาสา คือ คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาที่มีจิตใจและการปฏิบัติตนใน
ฐานะการเป็นผู้ให้แก่บุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย 
แรงความคิด หรือให้สิ่งของ ให้เงิน ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี รวมทั้งเวลา ทั้งนี้ นอกจากผู้อ่ืน
จะได้รับประโชยน์แล้ว ส่วนหนึ่งยังจะเป็นการฝึกฝนในการลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของ
ตนเองของผู้ให้ 
  ภาวะผู้น า : หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถกระตุ้นน าประพฤติ 
น าปฏิบัติการ และชี้น าให้บุคคลอ่ืนมีความกระตือรือร้น เต็มใจกระท าในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม ชมรม องค์กร ฯลฯ  เป็นส าคัญ 

 คุณธรรมน าความรู้ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
สร้างเสริมคุณธรรม เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การทดลองท างาน 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน การศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคนพบ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้รู้ กระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้และมีสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานทางการศึกษา ในขณะที่กระบวนการเรียนรู้ 
ก็สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะ
คุณธรรมที่พึงประสงค์สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งงานส่วนบุคคลและการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่ดีจึงควรเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ   
ด้วยตนเอง เพราะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เขาต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
ความอดทน เสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ  ถ้าเขาได้ท ามาก ๆ  ก็จะสาน
ก่อเป็นเจตคติ เป็นความเชื่อ และถ้านักเรียน นักศึกษาปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความเคยชิน และ
กลายเป็นส านึกถาวรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ 
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 ๓.๑.๖  ค าขวัญ 
 “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่” 

 ๓.๑.๗  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
       ๑. การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
                     (๑)  แต่งตั้งคณะท างานจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบัน ด้วยการ
ทบทวนธรรมนูญ/แผนกลยุทธ์สถานศึกษา มาตรฐาน ข้อก าหนดและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในการประกัน
คุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร งาน โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานในทุกมิติ ทั้งที่เป็น
วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
                     (๒)  ก าหนดสภาพปัญหา ด้วยการเทียบเคียงสภาพที่เกิดข้ึนจริง กับ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ นิยามและท าความเข้าใจโครงสร้างตัวแปร
ของปัญหา ระบุสาเหตุ จุดวิกฤต(Critical Points) และแนวทางส าคัญเพ่ือก าหนดประเด็นภารกิจ 
และระยะเวลาส าหรับการแก้ไขในแต่ละปัญหา  
                    (๓)  จัดท าร่างและเขียนโครงการตามนิยามปัญหาและภารกิจ ตรวจสอบ ก าหนด
รหัสประจ าโครงการ/งาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่ออนุมัติในหลักการ                    
 (๔)  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๕)  จดัท าปฏิทินตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบจากฝ่ายต่างๆ น าเสนอ
คณะผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ 
                     (๖)  ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตาม วัด/ประเมิน และสรุปผล 
                     (๗)  รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๑  ระบบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 

ส ำรวจสภำพ
ปัจจุบัน  

ก ำหนด
ระดบัปัญหำ 

ร่ำง/เขียน
โครงกำร 

พจิำรณำ
โครงกำร 

จดัท ำปฏิทนิ
งำน/โครงกำร 

ด ำเนินงำน/
โครงกำร 
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 ๓.๑.๘  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

๑.  รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อส าหรับการเรียนการสอน ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๔๐.๕๖  
๒.  รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์

๘๕,๐๐๐ ๒.๗๘ 
 

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

 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรุป-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ ์

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

 

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

- ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
วิทยาลยั เพื่อ
ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

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

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



๒๗ 

 

ต่อชุมชน สังคม 
๓.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า  
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

๑๘๐,๐๐๐ ๕.๘๙ 

 

๔.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณ์
สิ่งแวดล้อม การีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

๑,๕๕๑,๙๐๐ ๕๐.๗๗ 

 

รวมรายจ่าย ๓,๐๕๖,๙๐๐ ๑๐๐  
 
*  ปรับตามบริทถของสถานศึกษา 
*  นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวม 
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

ส านักงานประกันคุณกภาพการศึกษา    
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา    
-  งานพัฒนา/ฝึกอบรม ๒,๐๐๐ ๐.๐๗  



๒๘ 

 

-  ระบบการติดตามและตรวจสอบภายใน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท ารายงานการระเมินตนเอง ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
-  งานประกันคุณภาพภายใน ๑๕,๐๐๐ ๐.๔๙  
-  งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานสารยรรณ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  การจัดท าแผนงบประมาณ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  จัดท าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
-  งานนิเทศครูผู้สอน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานทวิศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๓.๒๗  
รวมงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมด ๑๓๒,๐๐๐ ๔.๓๒  

ฝ่ายวิชาการและบริการ    
งานวิชาการ    
แผนงานหลักสูตรและการสอน    
-  งานพัฒนาหลักสูตร (แผนทวิภาคี) ๒,๕๐๐ ๐.๐๘  
 -  งานแผนการสอน ๓,๐๐๐ ๐.๑๐  
- นิเทศการสอนโดยผู้เรียน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
- งานจัดรายวิชา ตารางเรียน  ตารางซ่อมเสริม(จัดหาสื่อ) ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ/ 
สอบปลายภาค และประกาศผลการเรียน 

๓,๕๐๐ ๐.๑๑ 
 

- งานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(V-net) ๑,๘๐๐ ๐.๐๖  
-  ฝึกงาน ๑๕,๐๐๐ ๐.๔๙  
-  งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
แผนงานส่งเสริมวิชาการ    
-  งานปฐมนิเทศ  ประชุมผู้ปกครอง ๑๒,๐๐๐ ๐.๓๙  
-  งานปัจฉิมนิเทศ ๔,๕๐๐ ๐.๑๕  
-  งานติดตามตรวจสอบการเรียนการสอนและ 
   จัดสอนแทน 

๑,๐๐๐ ๐.๐๓ 
 

-  งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
-  โครงการสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
   ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐ ๔.๙๑ 
 



๒๙ 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
แผนงานส่งเสริมวิชาการ(ต่อ)    
-  โครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๐.๓๓  
-  วัสดุฝึกสาขาวิชา ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๔๐.๕๖  

รวมงบประมาณงานวิชาการ  ๑,๔๖๖,๓๐๐ ๔๗.๙๗  
งานทะเบียนและวัดผล    
แผนงานระบบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา    
งานจัดท าทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ๒,๐๐๐ ๐.๐๗  
งานจัดท าใบรับรองประเภทต่าง ๆ ๑,๘๐๐ ๐.๐๖  
งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ๔,๐๐๐ ๐.๑๓  
งานเทียบโอนผลการเรียน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
แผนงานวัดผล ประเมินผล    
งานควบคุมระบบและการลงทะเบียน ๑,๕๐๐ ๐.๐๕  
งานผลส าเร็จทางการศึกษา ๖,๕๐๐ ๐.๒๑  
งาน GPA/PR ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๓๐,๐๐๐ ๔.๒๕  
งานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ๓,๕๐๐ ๐.๑๑  

รวมงบประมาณงานทะเบียนและวัดผล ๑๕๑,๓๐๐ ๔.๙๕  
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด    
แผนงานระบบห้องสมุด    
โครงการพัฒนาและระบบบริการห้องสมุด ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  

รวมงบประมาณงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
งานธุรการและบุคคล    
แผนงานสารบรรณและเอกสารสิ่งพิมพ์    
-  งานสารบรรณ ๔,๐๐๐ ๐.๑๓  
-  งานทะเบียนเกียรติบัตร ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานบันทึกการประชุมบุคลากรประจ าเดือน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์และซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ ๖๐,๐๐๐ ๑.๙๖  
    ส านักงานประจ าฝ่าย    



๓๐ 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
แผนงานบุคคลและบริการ    
-  งานทะเบียนประวัติบุคลากร ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานพัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๓.๒๗  
-  งานสวัสดิการบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๓.๒๗  
-  งานระเบียบปฏิบัติบุคลากร ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานประเมินบุคลากร ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  

รวมงบประมาณงานธุรการและบุคคล ๒๖๙,๐๐๐ ๘.๘๐  
รวมงบประมาณฝ่ายวิชาการและบริการทั้งหมด ๑,๙๐๖,๖๐๐ ๖๒.๓๗  

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร    
งานการเงิน/งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
แผนงานการเงิน    
-  งานจัดท าข้อมูลรับ-จ่ายเงินสด ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตามค่าธรรมเนียมการ 
   เรียน 

๓,๕๐๐ ๐.๑๑ 
 

-  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตามงบประมาณ ๕๐๐ ๐.๐๒  
-  งานจัดท าข้อมูลบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ๘๐๐ ๐.๐๓  
แผนงานเงินอุดหนุนนักเรียน นักศึกษา    
-  งานจัดท าข้อมูลและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม 
   นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

๑,๕๐๐ ๐.๐๕ 
 

-  งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
-  งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ 
    - เงินอุดหนุนรายบุคคล 
    - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

๕,๐๐๐ ๐.๑๖ 
 

แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
-  โครงการประชุมผู้กู้ยืมประจ าปี ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
-  งานประชาสัมพันธ์ ๕๐๐ ๐.๐๒  
-  งานจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืม ๒,๐๐๐ ๐.๐๗  
-  งานจัดท า จัดส่งสัญญากู้ยืม ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
-  งานปลูกจิตส านึกในการช าระหนี้ ๕๐๐ ๐.๐๒  
-  งานส่งแบบประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ๕๐๐ ๐.๐๒  
แผนงานบัญชี    
-  งานตรวจบัญชีภายใน ๕๐๐ ๐.๐๒  
-  งานจัดท าบัญชี ๕๐,๐๐๐ ๑.๖๔  

รวมงบประมาณงานการเงิน/กองทุน ๙๗,๓๐๐ ๓.๑๘  



๓๑ 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
งานอาคารสถานที่ (L)    
แผนงานอาคารสถานที่และพัสดุ/ครุภัณฑ์ (L)    
-  งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุ/ 
   ครุภัณฑ ์

๑,๐๐๐ ๐.๐๓ 
 

-  งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าขอ้มูลตรวจสอบครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลจ าหน่ายครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานที่และ 
   สิ่งแวดล้อม 

๑,๐๐๐ ๐.๐๓ 
 

-  งานจัดท าข้อมูลซ่อมบ ารุง ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  
-  งานจัดท าข้อมูลยานพาหนะ ๑,๐๐๐ ๐.๐๓  

รวมงบประมาณงานอาคารสถานที ่ ๘,๐๐๐ ๐.๒๖  
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากรทั้งหมด ๑๐๕,๓๐๐ ๓.๔๔  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
งานส่งเสริมพฤติกรรม    
แผนงานส่งเสริมระเบียบวินัยและการจัดระบบดูแล
นักเรียน 

  
 

-  งานตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ๓,๐๐๐ ๐.๑๐  
-  งานระเบียบวินัย 
   -  งานตรวจเครื่องแต่งกาย 
   -  งานตรวจสอบการออกนอกบริเวณวิทยาลัย 

๒,๐๐๐ ๐.๐๗ 
 

-  งานครูที่ปรึกษา ๒,๐๐๐ ๐.๐๗  
แผนงานดูแลช่วยเหลือและการบริหารความเสี่ยง    
-  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐ ๐.๓๓  
-  งานติดต่อประสานงาน/งานให้ค าปรึกษาปัญหา 
   ของนักเรียน-นักศึกษา 

๓,๐๐๐ ๐.๑๐ 
 

รวมงบประมาณงานส่งเสริมพฤติกรรม ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
งานกิจกรรม    
แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ    
-  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๗๐,๐๐๐ ๒.๒๙  
-  งานชมรมนักเรียน นักศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๑.๓๑  
-  งานคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  



๓๒ 

 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ(ต่อ)    
-  งานฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
-  งานกีฬาภายใน ๕๐,๐๐๐ ๑.๖๔  
-  โครงการศึกษาดูงาน ๒๐,๐๐๐ ๐.๖๕  
แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 
 

 

-  งานวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ๖๐,๐๐๐ ๑.๙๖  
-  งานศูนย์พัฒนาอาชีพและบริการสังคม ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
แผนงานพยาบาล    
-  งานบริการห้องพยาบาล ๑๐,๐๐๐ ๐.๓๓  
-  งานตรวจสุขภาพประจ าปี ๕๐,๐๐๐ ๐.๖๔  
-  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ๘๐,๐๐๐ ๒.๖๒  
-  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร    

รวมงบประมาณงานกิจกรรม ๔๑๐,๐๐๐ ๑๓.๔๑  
รวมงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด 

๔๓๐,๐๐๐ ๑๔.๐๗ 
 

งานสัมพันธ์ชุมชน    
แผนงานแนะแนว    
-  แนะแนวการศึกษา (สถานศึกษา+สถาน 
   ประกอบการ) 

๕๐,๐๐๐ ๑.๖๔ 
 

-  งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ๓,๐๐๐ ๐.๑๐  
-  งานทุนการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๖.๕๔  
แผนงานประชาสัมพันธ์    
-  งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น ๕๐,๐๐๐ ๑.๖๔  
-  งานชมรมรถตู้และศูนย์ประสานงาน ๔๐,๐๐๐ ๑.๓๑  
-  งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ Facebook ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  
-  งานผลิตสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๓.๒๗  
-  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๓๐,๐๐๐ ๐.๙๘  
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษ    
แผนงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษ    
-  งานหลักสูตรพิเศษ (ทวิภาคี) ๕,๐๐๐ ๐.๑๖  

รวมงบประมาณฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนทั้งหมด ๔๘๓,๐๐๐ ๑๕.๘๐  
รวมงบประมาณด าเนินการทั้งหมด ๓,๐๕๖,๙๐๐ ๑๐๐  

 
 



๓๓ 

 

๓.๑.๙  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 (๑) ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติจริง  

(๑.๑) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ขออนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบ 

(๑.๒) ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมจัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ 
และขออนุมัติงบประมาณ  

(๑.๓) แต่งตั้งคณะท างาน 
(๑.๔) ประชุมคณะท างาน มอบหมายหน้าที่ และซักซ้อมความเข้าใจใน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและรายละเอียดของงาน รวมทั้งการทบทวนสภาพปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานในกรณีที่เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดิมของปีที่ผ่านมา 

(๑.๕) ด าเนินงานตามวิธีการที่ก าหนด 
(๑.๖) วัดและประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรม  

     (๑.๗) จัดท าสรุปผลรายงานผู้บริหาร แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและส่งส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ภาพ ๒  ระบบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

แต่งต้ัง
คณะท างาน 

ประชุม
คณะท างาน

การ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

วัด/ประเมิน
โครงการ 

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

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

-ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/
บุคลากร/
วิทยากร 

-ด าเนินงาน 

- ซักซ้อมภารกิจ
คณะท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- แต่งตั้ง
คณะท างาน/
ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- เสนอโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ  



๓๔ 

 

๓.๑.๑๐  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                     โดยภาพรวม จากงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ซึ่งมีจ านวนมากกว่า ๙๐ รายการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญา อัตลักษณ์
ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยสามารถด าเนินการตามงาน/โครงการและกิจกรรมไปตาม
ปฏิทินและเง่ือนเวลาที่ก าหนด ด้วยกระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เมื่อท าการวัด
และประเมินผลพบว่า งาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในระดับที่เกินกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรม เกินกว่าระดับคุณภาพ ๔.๐ ตามมาตรวัด ๕ ระดับ  

    อนึ่ง ส าหรับระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยที่วิทยาลัย ได้ก าหนดและยังคงระบบ
กิจกรรมที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ กิจกรรมอันเกิดจากการก าหนดและวางแผนของวิทยาลัย ซึ่ง
กระบวนการด าเนินงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยาลัย ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และ
เวลา ในขณะที่กิจกรรมอันเกิดจากการประสานขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ และขอความ
ร่วมมือมายังวิทยาลัยจากหน่วยงาน/องค์การต่างๆ ภายนอก ซึ่งวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือด้วย 
งาน/โครงการ/กิจกรรมจากภายนอกนี้ มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยในด้าน
ปัจจัยงบประมาณค่าใช้จ่ายและอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาและยังส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามปฏิทินที่
ได้ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการท าหน้าที่ส่วนหนึ่งในการ
บริการของวิทยาลัยต่อสังคม และผลการด าเนินงานกิจกรรมเหล่านี้ก็มีประสิทธิผลในระดับน่าพอใจ
และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

    จากข้อมูลและสารสนเทศท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
งาน/โครงการ/กิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนอันเป็นผลผลิตของวิทยาลัย มีสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังที่ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน และอยู่ในระดับ
คุณภาพดีตามเกณฑ์การประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์อันดี
อย่างสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ดังในช่วงระยะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร หน่วยงานหรือในสถาน
ประกอบการ ก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของหน่วยงานนั้น ๆ ในระดับ
ดีขึ้นไป จึงนับว่าวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญ  งอกงามรอบด้านทั้งในความเป็น
คนเก่ง ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนทุกระดับยังอยู่ในระดับ
ไมน่่าพอใจ โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๘ (ซึ่งสูงกว่า ร้อยละ ๑๕ อันเป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์มาก) อย่างไรก็ตามวิทยาลัย จะยังไม่นิ่งนอนใจด้วยการให้ความสนใจติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด 
เพราะภาพรวมจากอัตราการออกกลางคันอันเป็นผลการส ารวจอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบว่ามีอัตราการออกกลางคัน
มากกว่าร้อยละ ๓๐ ปัญหานี้ปรากฏชัดเจนในระดับ ปวช. ๑ ในช่วงสิ้นภาคเรียนที่ ๑ นอกจากนี้ได้แก่
ปัญหาดั้งเดิมที่เกี่ยวกับผลการเรียนในวิชาส าคัญอันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อาทิ ภาษาไทย 



๓๕ 

 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ยังปรากฏอยู่ แม้ว่าอัตราส่วนของผลการเรียนจะอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ และ
เป็นอุปสรรคส าหรับผู้เรียนที่จะสามารถสร้างความรู้ในระดับก้าวหน้าได้ทันหรือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  

ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ 
บริหารธุรกิจด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และ ปวส. ตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๕ หลักสูตร ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งหมด ในระหว่างและเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพ ปรากฏว่าอยู่ทั้งระบบในระดับ “ดี” มีอัตราส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิวิชาชีพใน
แต่ละประเภทวิชาต่อนักเรียน นักศึกษา รวมเฉลี่ย ประมาณ  ๑ : ๒๔.๔๖ ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชาส่วนใหญ่แล้วได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายและด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า
อยู่ในระดับดี มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยมีการ
พัฒนาครู บุคลากรทุกคนในปีการศึกษานี้ เกินกว่า ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป  ในขณะที่ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรปัจจัยการบริหารจัดการจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมากมายและเพียงพอ อาทิ มูลนิธิธรรมดีได้ดี 
สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ส านักงาน ปปส. จังหวัดชัยภูมิ  สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ สมาคม
การศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  วัดป่า
ชัยภูมิวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านคลองรี่ จังหวัดชัยภูมิ วัดและส านักสงฆ์ถ้ าวัวแดง อ าเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น วิทยาลัย ยังสามารถประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงาน 
สถานศึกษา องค์การเพ่ือร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอันที่จะพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา จ านวนมากกว่า ๒๐๐ แห่ง  และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสองระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ  การฝึกวินัย
ระเบียบแถว การประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การท าบายศรี การจัดและตกแต่งโต๊ะ รวมทั้งการผูกผ้า
ตกแต่งสถานที่และในพิธีต่างๆ  

ในด้านการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (Home Room) 
ด้วยการให้มีการตรวจสอบการมาเรียน รับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ จึงพบว่าพฤติกรรมด้าน
จิตพิสัยของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับดี  มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และพบว่านักเรียน นักศึกษา
มากกว่าร้อยล ๙๕ ปลอดสารเสพติด มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ดังได้กล่าวแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกป่า ซ่อม/สร้างฝายชะลอน้ า การให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ขาดแคลน การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เช่น กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
เช่น จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ “ธรรมดี ได้ดี” ตามหลักคุณธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ และวิมังสา  จัดให้มีการสวดมนต์เช้าร่วมระหว่างคณะครู นักเรียน นักศึกษาในวันธรรมสวนะ การ
ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งในทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายทุกเดือน การแห่เทียน-ถวายเทียนพรรษา 



๓๖ 

 

วันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้แก่ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในฐานะ “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในฐานะ “วันแม่แห่งชาติ” การร่วมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
เช่น ประเพณีบุญเดือน ๖ ซึ่งเป็นท าบุญประกอบขบวนแห่บายศรีเพ่ือสักการะเจ้าพ่อพญาแล การ
เฉลิมฉลองเจ้าพ่อพญาแลประจ าปี ทั้งนี้ เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อบรรพวีรชน ความรักในท้องถิ่นและ
ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ด้วยการพัฒนาผู้เรียนประกอบกับระบบดูแลช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ท า
ให้ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังที่ นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ รางวัลชมเชยโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และคณะนักเรียน นักศึกษา 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับช่างเทคนิค เหรียญเงิน และเหรีญ
ทองแดง จากการแข่งขันทักษะตอบปัญหาทางด้านบัญชี เหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขัน
ทักษะการใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย Adobe Premiere Pro เหรียญทอง และเหรียญเงิน จาก
การแข่งขันทักษะการประกอบเครื่องและติดตั้งคอมพิวเตอร์  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จาก
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop CS6  เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะการ
สร้างเว็บเพจ เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะเทคนิคการเขียนแบบเครื่องกล 
เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย   เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะ ร้อง
เพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันทักษะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่  ๓๑ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  ๒๓  มกราคม – ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น  

   ส าหรับในส่วนของการบริการวิชาชีพสู่สังคมนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิธุรกิจได้จัดให้มีบริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ การออกบริการฝึกนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
ผูกผ้า/ตกแต่งสถานที่และพิธีต่างๆ รวมทั้งการอาสาเป็นแกนน าในการพัฒนาเครื อข่ายการพัฒนา
คุณภาพ ตามโครงการ ๑ ช่วย ๙ “ห่วงโซ่คุณภาพ” ของ สมศ. เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ ๔  

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัย ได้บริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการทั้งในลักษณะบุคคลและ
เป็นกลุ่ม และน าเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เว็บไซท์ของวิทยาลัย และ การประชุมสัมมนาทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัย การแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
เป็นต้น อันสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในด้านนี้ คือวิทยาลัย มุ่งเน้นความส าเร็จในทางวิชาการ และก าหนด
งบประมาณให้ตามนโยบายอย่างเพียงพอ ท าให้ในปีนี้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ จ านวนมาก ดังที่ปรากฏในหัวข้อที ่๒.๓   



๓๗ 

 

ส าหรับในด้านภาวะผู้น าและการจัดการนั้น ผู้บริหารของวิทยาลัยโดย ดร.อรอุมา  
ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ ได้บริหารจัดการตามหลักการบริหารศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานด้วยการกระจายอ านาจให้กับผู้เกี่ยวข้องตามระดับชั้น อันเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาตามลักษณะงานในหน้าที่ เช่น รองผู้อ านวยการ ๔ ฝ่าย   
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ในระดับหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์วิทยาลัย มีความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารจัดการในทุกฝ่าย งาน/โครงการ/ กิจกรรมนั้น ต่างถูกก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
สามารถตัดสินใจได้ตนเอง ตามโครงสร้างการบริหารจัดการที่ก าหนด การเตรียมการ การก ากับ
ติดตามภายใต้กรอบงบประมาณที่สรรหามาโดยวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน ในขณะที่ได้ท าให้องค์กรมี
กระบวนการสร้างและพัฒนาทั้งองค์ความรู้ที่ชัดแจ้งและแฝงเร้น แสวงหา จัดเก็บ เรียนรู้ แล้วเผยแพร่ 
ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่น าไปสู่การเป็นชุมชน/สังคมความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และ
ปรับปรุงพัฒนาทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ให้การรับรอง และประกันความ
มั่นใจในคุณภาพของ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการน าของ
ผู้บริหารสูงสุดเอง ที่สามารถใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน  ท าให้วิทยาลัยได้ รับความร่วมมืออย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสูงสุดได้ใช้จุดแข็งของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ที่ได้ทุ่มเท 
และอุทิศตนให้เห็นในเชิงประจักษ์เพ่ือการท างานให้กับสังคมมาโดยตลอดนั่นเอง การครองตน ครอง
คน และครองงานของผู้บริหารวิทยาลัยท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนการศึกษาและสังคมทั่วไป ดังที่
ได้รับการมอบหมายให้เป็นนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยภูมิ กรรมการสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมทั้ง รางวัลผู้บริหารดีเด่น
เนื่องในวันคร ูประจ าปี ๒๕๕๙ เป็นต้น                  
 ๓.๑.๑๑ การก ากับ ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี            
                        (๑)  ระบบและขั้นตอนการก ากับ ตรวจสอบติดตาม เป็นไปตามขั้นตอน และ 
ภาพ ๓ ต่อไปนี้ 

     (๑.๑)  ก าหนดปฏิทินด าเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (๑.๒)  มอบหมายผู้ก ากับติดตามหลัก คือ หัวหน้างานของผู้รับผิดชอบ 
 (๑.๓)  ก าหนดรูปแบบในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและช่วง 

ระยะเวลาในระหว่างด าเนินงาน 
 (๑.๔)  ก าหนดวิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลังการด าเนินงานเสร็จสิ้น 
 (๑.๕)  มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้วัดผลและ/หรือให้ข้อมูล 
 (๑.๖)  ผู้รับผิดชอบท าการประมวลผล ประเมินผล สรุปและรายงานผล 

ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งส่งเก็บรวบรวมที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



๓๘ 

 

ภาพ ๓ ระบบการก ากับ ตรวจสอบติดตาม 
 
1.  
2.  
 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 ๓.๑.๑๒  ผลการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม  
                         งาน/โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินไปตามข้ันตอนและเวลาของกระบวนการ
ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากวิทยาลัยมีกิจกรรมจ านวนมากในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา 
ท าให้การวัดประเมิน สรุปและรายงานผลบางส่วนยังคงมีความล่าช้า ในขณะที่งาน/โครงการ/กิจกรรม
บางส่วนจะต้องใช้เวลาในการรอเพ่ือให้ได้ข้อมูลชุดสุดท้ายที่จะท าให้ข้อมูลทั้งหมดสมบูรณ์มากที่สุด  
เช่น จ านวนนักเรียน นักศึกษามีงานท า และศึกษาต่อ รวมทั้งความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อผู้เรียน หรือในกรณีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ โดยที่
บุคลากรของสถานศึกษาเอกชนมีจ ากัดเท่าที่จ าเป็น บุคลากรต้องท าหน้าที่ได้อย่างหลากหลาย ใน
ขณะเดียวกันก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งลาออก 
บุคลากรใหม่ และการปรับโยกย้ายงานบุคลากรเก่า ท าให้ขาดความต่อเนื่องของงาน การใช้วิธีการ
และเครื่องมือเก็บข้อมูลจะต้องท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและส่งผล
ให้การสรุปงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษาล่าช้าไปด้วย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้  ยังมีปัญหา  
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ที่บางส่วนเริ่มเสื่อมไป ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบ ท าให้ยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งวิทยาลัย จะต้องหา
สาเหตุหลักและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป                    
    ๓.๑.๑๓ ข้อเสนอแนะ 
                หน่วยงานส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน: สมศ.)  ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรายงานหรือ
แบบข้อมูลต่างๆ เพ่ือที่จะได้เป็นการลดภาระงานของวิทยาลัย และมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการประกัน

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

มอบหมาย
ผู้ติดตาม 

ก าหนด
รูปแบบ 

ก าหนดวิธีการ/
เคร่ืองมือ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

ประมวลผล
ข้อมูล/ประเมนิ 

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

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- ประมวลผล 

- วิเคราะห ์

- สรุป/ท า
รายงาน 

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

- ก าหนดวิธี/
ตรวจสอบ/
สร้างเครื่องมือ
และ
ก าหนดเวลา 

- ก าหนด 
รูปแบบ/วิธีการ
ผนวกกับการ
อ้างอิงตามคู่มือ
การประกัน
คุณภาพภายใน 

- ก าหนด/
มอบหมายให้
หัวหน้างานเป็น
ผู้ติดตามหลัก  



๓๙ 

 

คุณภาพภายในให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการประสาน/มอบหมายโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จะให้สถาบันและหน่วยงานเกี่ยวหรือผู้เชี่ยวชาญการอาชีวศึกษามาท า
หน้าที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยง (Mentor) ของวิทยาลัยควรปรับ ก าหนดและลดตัวแปรที่เป็นมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง พร้อมกับให้สถานศึกษาประเมินตนเองให้มาก
ที่สุด และมีการประเมินภายนอกในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นเท่านั้น ส าหรับสถานศึกษานั้น ควร
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการอาชีวศึกษาด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ต้องบริหารจัดการเพ่ือรักษานักเรียน นักศึกษาทั้งที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ กิจกรรม และการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยู่ให้มากขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรรับผิดชอบงาน/
โครงการ/กิจกรรม ควรพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรใหม่หรือหน้าที่ใหม่อย่างจริงจัง แต่
ควรจะใช้คู่มือการปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศอ้างอิงในการ
ด าเนินงานให้มากยิ่งข้ึน  
   ๓.๑.๑๔ การพัฒนาปรับปรุงงาน  
                      วิทยาลัย มีพ้ืนฐานที่ดีในด้านบุคลากรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับผู้เรียนศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอ่ืนๆ วิทยาลัย จึงควรก าหนดทิศทางเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสู่สังคมผ่านวิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจ 
ด้วยการศึกษาจากจุดแข็งตนเองแล้วบริหารจัดการเพ่ือสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
เชิงอัตลักษณ์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่สูงขึ้น ชัดเจนทั้งในเชิงลึก และระดับกว้าง ปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่ง
ความส าเร็จส่วนใหญ่ คือ ความพร้อมในด้านบุคลากร ที่เป็นครูวิชาชีพ และครูวิชาสามัญ/พ้ืนฐาน ที่มี
ประสบการณ์เพียงพอ  บุคลากรเหล่านี้ จะเป็นชุมชนนักวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community) ที่ส าคัญของวิทยาลัย หากได้รับการพัฒนาในเชิงเทคนิคระดับสูงทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบรรยากาศองค์กรแบบเปิดยิ่งขึ้น มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการธ ารงคุณธรรมบริหารแห่งพรหม คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา ในขณะ
ที่วิทยาลัย มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน ผู้เรียนและครู  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใน
วิทยาลัย อย่างเพียงพอ หากวิทยาลัยก าหนดจุดเน้นที่ชัดเจนให้เป็นค่านิยมองค์กรและเป้าหมายร่วม
แล้ว ผลิตภาพด้านผู้เรียนก็จะสามารถแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปได้ และ
จากการที่ผู้บริหารมีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านหรือทักษะเชิงมโนทัศน์ ทักษะเชิง
มนุษยสัมพันธ์ และทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ ย่อมสามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือทั้งจากภายใน
และจากภายนอกเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้วิทยาลัย ก้าวหน้าสู่การมีเกียรติภูมิใน
ระดับภาค ระดับประเทศ หรือในระดับที่กว้างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้ 
  ๓.๑.๑๕  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
     มาตรฐานที่  ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  
                                          (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๒) 
     มาตรฐานที่  ๒ ด้านการบริหารจัดการการศึกษา ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้  
                                                (ตวับ่งชี้ที่ ๓ – ๘) 
     มาตรฐานที ่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย    



๔๐ 

 

                                          ๔ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๙-๑๒) 
     มาตรฐานที่  ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  
                                          (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓-๑๔) 

 ๓.๒  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  
เมื่อวันที่  ๒๘-๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๒๒ ข้อ  เรียง
ตามล าดับความเร่งด่วนจากมากไปน้อย 
ดังต่อไปนี้  
        ๙.๓.๑  สถานศึกษาควรมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอก เพ่ือน าผลการประเมินมาก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
      
       ๙.๓.๒  ควรให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติงาน ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาฯ อย่างชัดเจน   
        
       ๙.๓.๓  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม และเสริมความรู้พ้ืนฐานเช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนทั้งสาม
ด้าน (ความรู้ ความสามารถ ความคิด) ปลูกฝัง
และจัดกิจกรรมให้ความส าคัญและตระหนักใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑ มีการปรับและ
ประกาศใช้วิสัยทัศน์ ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ ด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ ด้วยโครงการ 
งบประมาณและจัดให้มีการ
ประเมินที่ประกอบด้วยคณะผู้
ประเมินทั้งภายในและภายนอก  
๙.๓.๒ ครู บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนปฏิบัติงาน 
 
๙.๓.๓ ท าความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนในวิชาที่เก่ียวข้อง และ
จัดให้มีการสรุป สอบถาม สอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาทั้งใน
เวลาท้ายคาบเรียน และใกล้
สอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑ ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งผลต่อ
ชุมชนท้องถิ่น  
 
 
๙.๓.๒ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และมีความเข้าใจในการ
น าสู่การปฏิบัติ 
 
๙.๓.๓ นักเรียนระดับ 
ปวช. สอบ V-NET    มี
คะแนนเฉลี่ยสูงก่วาหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 



๔๑ 

 

การน าไปใช้ประโยชน์  



๔๒ 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

       ๙.๓.๔ สถานศึกษาควรมีการท าสัญญา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
หน่วยงานราชการ และเอกชน ที่ชัดเจนในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน 
     ๙.๓.๕ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของบุคลากร และสนับสนุนในการให้บุคลากรได้
ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 
     ๙.๓.๖ ควรจัดสัมมนาร่วมกันในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนงานควบคุม
ความเสี่ยงในทุกด้านของสถานศึกษา  
 
     ๙.๓.๗ สถานศึกษาควรวิเคราะห์และเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-NET แต่เนิ่นๆ  
   
 
       ๙.๓.๘ ควรให้เวลามากขึ้นในการวางแผน
งานของสถานศึกษาที่ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
 
  
 
     ๙.๓.๙ สถานศึกษาควรมีระบบติดตาม
ข้อมูล เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จ
การศึกษาและการมีงานท า ควรเชื่อมโยงระบบ
ทั้งหมดเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือประมวลผลได้
อย่างถูกต้องและตรงความวัตถุประสงค์ 
       ๙.๓.๑๐ ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส าคัญมากไป
ส าคัญน้อย เช่น สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ 

๙.๓.๔ จัดให้มีการท าบันทึกความ
เข้าใจร่วมระหว่างวิทยาลัยกับ
หน่วยงาน องค์การภายนอก 
 
๙.๓.๕ วิทยาลัยส่งเสริมและสนับ 
สนุนทุนในการท าวิจัยและงานสร้าง 
สรรค์ของบุคลากรและสนับ สนุนใน
การให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
๙.๓.๖ จัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนร่วมกัน 
 
 
๙.๓.๗ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
ท้ายคาบเรียนและก่อนสอบ V-NET 
 
 
๙.๓.๘ ครู/บุคลากรและ
คณะกรรมการที่ส่วนประกอบองค์
คณะมาจากชุมชนร่วมในการส ารวจ
ปัญหา วางแผน ปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งรับรู้ในผลการ
ด าเนินงาน  
๙.๓.๙ จัดให้มีระบบและ
ผู้รับผิดชอบในการติดตามเก็ย
ข้อมูลผ็ส าเร็จการศึกษา 
 
 
๙.๓.๑๐ ด าเนินการในทุกช่องทางท่ี
เป็นไปได้ 

๙.๓.๔ ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งท่ีมี
รายได้และไม่มีรายได้   
ทั้งภายในและต่างจังหวัด 
๙.๓.๕ ครูมีนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรคไ์ด้รับการ
ยอมรับจากองค์กร
ภายนอก เช่น สรช. 
๙.๓.๖ ทุกฝ่าย/คนร่วม
รับรู้ในแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและน าสู่การ
ปฏิบัติ  
๙.๓.๗ จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนเท่ากับ
ระดับประเทศขึ้นไปมี
อัตราส่วนเพิ่มขึ้น 
๙.๓.๘ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ
รวมทั้ง การวัดและ
ประเมินผล และรบรู้ใน
ผลการด าเนินงาน  
๙.๓.๙ ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปลี่ยนแปลงที่อยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท์ อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มีปัญหา  
๙.๓.๑๐ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเปลี่ยนแปลงที่
อยู่/หมาย เลขโทรศัพท์ 
อาชีพอิสระท าให้การ
ติดตามผู้ส าเร็จใหม่มี 
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แบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากบริษัท) เพ่ือน 
ผู้ปกครอง บุตรหลานครู/อาจารย์ บริษัท 
(แบบสอบถามความพึงพอใจ) และ ไปรษณียบัตร 
เป็นต้น   
       ๙.๓.๑๑ ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริม
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
สาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน ทั้งในด้านการ
วางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ 
เพ่ือวางแผนในปีต่อๆ ไป (PDCA) 
       ๙.๓.๑๒ สถานศึกษาควรเน้นและเพ่ิมเติม
การท างานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จากผลการเรียนในบางรายวิชาส าหรับนักเรียน
บางคนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ าหรือมีปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาของ
สื่อการเรียนการสอนต่อไป เช่น เน้นการเรียน
การสอนด้านภาษาให้มากข้ึนทุกสาขา เพ่ือ
เตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน เน้นการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับงาน
ด้านอาชีวศึกษา  
     ๙.๓.๑๓ สถานศึกษาควรปรับสัดส่วน
ระหว่างนักเรียนต่อโครงงานให้เหมาะสม โดย
การพิจารณาหัวข้อโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน  
 
     ๙.๓.๑๔ สถานศึกษาควรส่งเสริมในการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับสูงกว่าสถานศึกษาให้มากข้ึน
ท าร่วมกับชุมชนให้มากข้ึน 
 
      ๙.๓.๑๕ สถานศึกษาควรอบรมและส่งเสริม
พัฒนาผลงานและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ท้ัง
แนวคิดและชิ้นงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย และ 

 
 
 
 
๙.๓.๑๑ มีการแนะแนวการศึกษา
ต่อทั้งภายในวิทยาลัยและจาก
สถาบันอื่นๆ  
 
 
๙.๓.๑๒ จัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีและรายกลุ่มทั้งในด้าน
วิชาการและการปรับพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑๓ จัดให้มีการปรับใหม่ตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
 
 
 
๙.๓.๑๔ วิทยาลัยก าหนดให้มี
นโยบายส่งเสริม 
 
 
 
๙.๓.๑๕ วิทยาลัยก าหนดเป็น
นโยบายและจัดให้มีการอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาผลงานและงานวิจัย  

ปัญหา แต่ไม่มีปัญหาในผ็
ส าเร็จรุ่นเก่าท่ีต าแหน่ง
หน้าที่คงท่ี 
 
๙.๓.๑๑ อัตราการ
ประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อของผู้เรียนอยู่ในระดับ
น่าพอใจ 
 
๙.๓.๑๒ อัตราส่วนผู้เรียน
ที่มีผลการสอบ V-NET 
ในระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศขึ้นไปสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑๓ มีผลงานของผู้ 
เรียนที่หลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนาต่อไป 
๙.๓.๑๔ มีผลงานของผู้ 
เรียนทีห่ลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนา 
๙.๓.๑๕ ครูผลิตผลงาน 
วิจัยและเผยแพร่ในระดับ
จังหวัด และออนไลน์  
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เผยแพร่ในระดับประเทศ น ามาใช้ประโยชน์ในวง 
กว้างมากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน และให้ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง หรือประมาณ ปี
ละ ๒ เรื่อง 
     ๙.๓.๑๖ สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ท้ังใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้แต่ละ
สาขางานได้มีการบริการวิชาการร่วมกัน   
 
 
     ๙.๓.๑๗ สถานศึกษาควรมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบหน้าที่ตามกฎหมายให้มากขึ้น 
       ๙.๓.๑๘ สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา
รูปแบบ ข้อมูลใน Website ให้มีสารประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและบริการทางวิชาการ 
      
 
      ๙.๓.๑๙ สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขางานให้มากข้ึน 
 
     ๙.๓.๒๐ สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการให้กับบุคลาการ 
 
 
 
     ๙.๓.๒๑ ควรพัฒนารูปแบบการประเมิน
บุคลากรเพ่ือให้สอดคลอดคล้องกับบทบาทของ
บุคลากรต่อการพัฒนาสถานศึกษา   

เชิงสร้างสรรค์ท้ังแนวคิดและ 
ชิ้นงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย 
 
 
 
๙.๓.๑๖ วิทยาลัยบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วย 
งานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้ 
อาทิ การออกช่วยฝึกพ้ืนฐานอาชีพ
โดยครูและผู้เรียนด้านการผูกผ้า
ประดับตกแต่ง 
- 
 
 
๙.๓.๑๘ วิทยาลัยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
จัดระบบสารสนเทศและพัฒนา เว็บ
ไซท์ให้มีสาระและ ประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยและการบริการทาง
วิชาการ 
๙.๓.๑๙ จัดให้มีการพัฒนาทั้งด้วย
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
  
 
๙.๓.๒๐ จัดให้มีค่าวิทยฐานะ
ส าหรับผลงานทางวิชาการและ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
๙.๓.๒๑ วิทยาลัยมีรูปแบบและ
พัฒนาการประเมินบุคลากรประจ า
ทุกปี 

 
 
 
 
 
๙.๓.๑๖ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยและ
ชุมชนเข้มแข็ง ครูและ
ผู้เรียนมีประสบการณ์
เพ้ิมข้ึน 
 
 
- 
 
 
๙.๓.๑๘ วิทยาลัยมี
ระบบข้อมูลและสาร 
สนเทศท าให้สะดวกต่อ
การน าไปใช้ 
 
 
๙.๓.๑๙ ครู/บุคลากรมี
ชั่วโมงการพัฒนา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
๙.๓.๒๐ ครู/บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจเพ่ิมขึ้น ครู
สร้างนวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
๙.๓.๒๑ บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจ 
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๙.๓.๒๒ การน าผลของการประเมินบุคลากร 
มาท าการวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

๙.๓.๒๒ วิทยาลัยใช้ผลการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการในทุกฝ่ายงาน 

๙.๓.๒๒ วิทยาลัยมี
แนวทางการพัฒนา 
ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ที่กระตือรือร้นใน
การท างานขึ่น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   

เมื่อวันที่  ๒๑-๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘   
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๔.  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑.  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนี่งปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๗๘ 

๒.  สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๗๗ 

๓.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไปของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู 
๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๕.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๖.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
๗.  แบบส ารวจความพึงพอใจ/ตัวอย่าง รายงานผลการส ารวจในกลุ่มผู้ปกครอง  

สถานประกอบการ  หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  



๔๗ 

 

๘. หลักฐาน/ร่องรอยการจัดให้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในด้านการบริหารจัดการ  
จัดระบบการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การ
และสถานประอบการ  
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ 
หรือ ๔, ๕  รวม ๔ ข้อ 

๔ คะแนน 
ดี 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 
รวม ๓ ข้อ 

๓ คะแนน 
พอใช้ 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕  ๕ ดีมาก 
 

จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การก าหนดแผนงาน โครงการมีความชัดเจน 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- เอกสารการนิเทศ ภาพถ่าย คลิปบันทึกการนิเทศ ความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา องค์การ 
หน่วยงานผู้ประกอบการ 

- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนะเทศก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การ

นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งชุมชน หน่วยงาน 

องค์การ สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ 
 

 จุดควรพัฒนา 
วิทยาลัยโดยผู้เกี่ยวข้องทุกระดับควรให้ความส าคัญ ตระหนักฝในการประสานความร่วมมือ

กับนักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระ ประกอบวิชาชีพ หรือศึกษา
ต่อ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ สถานศึกษาในการประเมินความ
พึงพอใจผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 



๔๘ 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          วิทยาลัยก าหนดให้กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นขั้นตอน
หลักและส าคัญขั้นตอนหนึ่งของระบบการศึกษา ที่จ าเป็นต้องด าเนินการจริงจัง ต่อเนื่อง ท าความ
เข้าใจกับผู้ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ จัดให้มีแบบส ารวจ ระบุที่อยู่ส่งกลับ
ชัดเจน มอบให้นักเรียน นักศึกษา ติดแสตมป์ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ประเมิน
ที่จะส่งแบบกลับวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

 หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน 
แรกเข้า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รอ้ยละ 

ระดับชั้นปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานงานยานยนต์ 

 
 
 

๑๔ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๕๗.๑๔ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

๒๔ 
๒๗ 

 
 

๒๒ 
๑๔ 

 
 

๙๑.๖๖ 
๕๑.๘๕ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
- สาขางานการโรงแรม    

 
 

๙ 

 
 

๕ 

 
 

๕๕.๕๕ 

รวม ๗๔ ๔๙ ๖๖.๒๒ 



๔๙ 

 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน 
ระดับปวส. ๑ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ปีการศึกษา  
๒๕๕๘๙ 

ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 

๒๕ 

 
 
 

๑๐ 

 
 
 

๔๐.๐๐ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
๔๒ 
๔๙ 

 
๒๙ 
๒๙ 

 
๖๙.๐๕ 
๕๙.๑๘ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
- สาขางาน การบริการส่วนหน้า
โรงแรม    

 
 

๓ 

 
 

๒ 

 
 

๖๖.๖๖ 

รวม ๑๑๙ ๗๐ ๕๘.๘๒ 
รวม  ปวช. ปวส. ๑๙๓ ๑๑๙ ๖๑.๖๕ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน 

สมรรถนะ การบันทึกหลังการสอน 
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 



๕๐ 

 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 

 
จุดเด่น 
-  การก ากับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ ภายใต้การ
ก ากับดูแล แนะน าช่วยเหลือของผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาหอการค้า 
 -  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ
เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

 
จุดควรพัฒนา 

           การจัดการเรียนรู้หรือการสอน วัดและประเมินผลของครูบางส่วนยังเป็นแบบดั้งเดิม ไม่
สามารถสะท้อน และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามจริงได้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           จัดการความรู้ ทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการวัด
และการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมและ
การพัฒาาแฟ้มสะสมงาน 
 
 
 



๕๑ 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล  
ชุมชน  สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับจ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

มี 

๒.  สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ  เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน 

มี 

๓.  สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

๔.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง 

มี 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด
และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานการอ้างอิ่ง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  สั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเก่ียวกับการมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  



๕๒ 

 

๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒. ร่องรอย/หลักฐานการจัด และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  
 ๑๒.๑  กิจกรรมวันดินโลก (วันพ่อแห่งชาติ) 
 ๑๒.๒  กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
 ๑๒.๓  กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพ่ือแสงสว่าง 
 ๑๒.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 ๑๒.๕  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๒.๖  กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น สวดมนต์ทุกวันพระ 
 ๑๒.๗  กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปัน ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
 ๑๒.๘  กิจกรรมอาชีวปลูกป่า  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
 ๑๒.๙  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าที่ยั่งยืน 
 ๑๒.๑๐ กิจกรรมกีฬา  ครู – ศิษย์   
 ๑๒.๑๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน /กิจกรรม ฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๒.๑๒ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 ๑๒.๓  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรมเพ่ือพัฒนา เสริมสร้างอัตลักษณ์ 

วิทยาลัย  
๑๓.  บันทึกความร่วมมือ MOU กับมูลนิธิธรรมดีได้ดี โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ และ

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส และสถานประกอบการต่างๆ  
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
 
 
 
 



๕๓ 

 

จุดเด่น 
- การมีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายวิทยาลัย 
-  การจัดให้มีการนิเทศติด ก ากับ ติดตาม 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
จุดควรพัฒนา 

           - ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           - ไม่มี  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในโยบายค าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี 

๒.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน  สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รู้และเข้าใจ
ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

๓.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

มี 

๔.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

มี 

๕.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
และก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานการอ้างอิ่ง 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  สั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัด

สภาพแวดล้อมโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบ
คัดเลือกครู 

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  



๕๔ 

 

๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  

๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และ
การเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มี

ระดับผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  
  ๑๒.๑ กิจกรรมวันดินโลก (วันพ่อแห่งชาติ) 
  ๑๒.๒  กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
 ๑๒.๓  กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพ่ือแสงสว่าง 
 ๑๒.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 ๑๒.๕  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๒.๖  กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น สวดมนต์ทุกวันพระ 
  ๑๒.๗  กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปัน ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
  ๑๒.๘  กิจกรรมอาชีวปลูกป่า  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
  ๑๒.๙  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าที่ยั่งยืน 
  ๑๒.๑๐ กิจกรรมกีฬา  ครู – ศิษย์   
  ๑๒.๑๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน /กิจกรรม ฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๑๒ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  ๑๒.๓  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรม  
๑๓.  บันทึกความร่วมมือ MOU กับมูลนิธิธรรมดีได้ดี โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ และ

กลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสในโครงการเรียนร่วมตามแผนการเรียน ทวิศึกษา และองค์การ หน่วยงาน
และสถานประกอบการต่างๆ  

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔ คะแนน ดี 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓ คะแนน พอใช้ 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 



๕๕ 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ 
และ ๕  

๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การมีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายวิทยาลัย 
-  การจัดให้มีการนิเทศติด ก ากับ ติดตาม 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนความ

ตั้งใจอันดีในการปฏิบัติงานทั้งภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ
หน่วยงานต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดควรพัฒนา 
          วิทยาลัยควรจัดให้มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือการ
จัดการศึกษาท้ังในระบบปรกติ แผนการเรียนทวิศึกษาและระบบทวิภาคี 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           วิทยาลัยควรเร่งประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการ และท าความเข้าใจเพ่ือสามารถมีแหล่งส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
เพียงพอ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้วแต่กรณี 

มี 
 
 
 

๒.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุก
คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

๓.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๔.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด

มี 



๕๖ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/๕๕  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  หรือระบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑  
แล้วแต่กรณี 
๕.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานการอ้างอิ่ง 
 ๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

๒.  สั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลัง 

การจัดการเรียนรู้  
 ๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ
เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
 ๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
 ๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบ 

กิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียน รวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 ๑๒.  ร่องรอย/หลักฐาน/เกียรติบัตร/รายงานการพัฒนาครู บุคลากร จากการประชุม 
สัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ 

๑๓.  หลักฐาน/ร่องรอยการประสานและร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น  สรช., 
มูลนิธิธรรมดี ได้ดี, สถานศึกษาต่างๆ ที่วิทยาลัยน าเด็กเข้ามาพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
พลังใสสร้างสรรค์ บ่มเพาะพันธุ์อาชีพ และโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ลดการตั้งครรภ์แม่วัยใส  
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มแผนการเรียนรู้ทวิศึกษาเป็นต้น 

 



๕๗ 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  การก ากับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

 -  อบรมปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน 
 - ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรสมรรถนะและการน าแผน
ไปใช้ 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม การวิจัยของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 
          - วิทยาลัยควรบริหารจัดการเพ่ิมปริมาณสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม การวิจัยของ
ผู้เรียนและครู 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ส่งเสริม ก ากับอย่างจริงจังให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Backward Design ที่
ก าหนดชิ้นงานเป็นปลายทาง และร่วมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยของครู
ร่วมกับผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 ประเด็นการประเมิน 
จ านวนเงิน ผลการ

ด าเนินงาน งบด าเนินการ = 
๑.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย ของแผนงานโครงการ กิจกรรม

๓,๐๕๖,๙๐๐ มี 



๕๘ 

 

ต่างๆ 
๒.  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรับ
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๑,๒๔๐,๐๐๐ 
ร้อยละ ๔๐.๕๖ 

มี 

๓.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ  ไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรอืท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
งบด าเนินการ 

๘๕,๐๐๐ 
ร้อยละ  ๒.๗๘ 

มี 

๔.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๑๘๐,๐๐๐ 
ร้อยละ ๕.๘๙ 

 
มี 

๕.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรม ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา และนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินงาน 

๒๒๖,๐๐๐ 
ร้อยละ ๗.๓๙ 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างานด้านการเงิน การบัญชี และรายงานผล 

การเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก
คร ู
๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลัง 

การจัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบ 

กิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 



๕๙ 

 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการงบประมาณตามโครงการ/งานอย่างชัดเจน 
-  การจัดสรรงบประมาณมีความชัดเจน 
 
จุดควรพัฒนา 

           - ผู้เกี่ยวข้องกับแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรม เมื่อด าเนินการแล้วควรสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงานการใช้งบประมาณด าเนินการแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากร การเงิน/บัญชีโดยเร็ว  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ฝ่ายบริหารทรัพยากรควรใช้ปฏิทินปฏิบัติการด าเนินการเป็นตัวควบคุมก ากับให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรม เมื่อด าเนินการแล้วควรสรุปผลการด าเนินการและรายงาน
การใช้งบประมาณด าเนินการแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากร การเงิน/บัญชีโดยเร็ว 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์ และ
ด้าน                   ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

มี 

๒.  สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้
งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

มี 

๓.  สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ มี 



๖๐ 

 

ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 
๔.  สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
คือ  
(๑)  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒)  มีการก าหมดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓)  มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ใน
เครื่องลูกข่าย   
(๔)  มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕)  มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
มี 

๕.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ 

มี 

 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 
จัดการเรียนรู้  

๔. หลักฐาน ป้าย ปฏิทินการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
๕. สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 



๖๑ 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
 

จุดเด่น(ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การ

สอนที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ความพร้อมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
-  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 
จุดควรพัฒนา 

           - การให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการธ ารงรักษาสภภาพแวดล้อม อาคารเรียนทั้งในการใช้ 
ท าความสะอาด ตกแต่ง  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการดูแล รักษาอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบโดยกระบวนการ

ของคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับ
บุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

มี 

๒.  สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงาน   
ที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน โดยมีสัดส่วนของการร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

มี 

๓.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม      
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร    
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

๔.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนตอ่ผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

มี 

๕.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม 

มี 



๖๒ 

 

สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานอ้างอิง 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  สั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเก่ียวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 
จัดการเรียนรู้  

๔.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 
เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

๕.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๖.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๘.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียน รวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๙. หลักฐานการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา มาสอน/อบรมนักเรียน นักศึกษาในสาขา 

ช่างอุตสาหกรรม การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๐.  ร่องรอย/หลักฐาน/เกียรติบัตร/รายงานการพัฒนาครู บุคลากร จากการประชุม  

สัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
๑๑.  หลักฐาน/ร่องรอยการประสานและร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น  สรช.,  

มูลนิธิธรรมดี ได้ดี, สถานศึกษาต่างๆ ที่วิทยาลัยน าเด็กเข้ามาพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
พลังใสสร้างสรรค์ บ่มเพาะพันธุ์อาชีพ และโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ ลดการตั้งครรภ์แม่วัย
ใส  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคีและกลุ่มแผนการเรียนรู้
ทวิศึกษาเป็นต้น 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 



๖๓ 

 

จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนความตั้งใจอัน

ดีในการปฏิบัติงานทั้งภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ หน่ายงาน
ต่างๆ  และสถานประกอบการ เพ่ือก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร จัดสรร การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การ
สอนที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  การจัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
-  การก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

การน าแผนไปใช้ 
- จัดให้มีการแนะแนวสายอาชีพ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนะเทศก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การ

นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการท าบันทึกความเข้าใจในด้าน การบริหารจัดการ การจัดการเรียน การสอน การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง วิทยาลัย หน่วยงาน องค์การ สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต่างๆ 

-  จัดให้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับ สถานศึกษาต่างๆ  ตามแผนการเรียนทวิศึกษาและระบบ
ทวิภาค ี

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          - ไม่มี 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระบบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วนเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน มี 



๖๔ 

 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
๓.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มี 

๔.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน การ
สอนต่อไป 

มี 

๕.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนา 
การเรียน การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา 
ซึ่งประกอบด้วย 
(๑)  การระบุปัญหา 
(๒)  การระบุวัตถุประสงค์  
(๓)  วิธีการด าเนินงาน 
(๔)  การเก็บข้อมูล  
(๕)  การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหาร และผู้เรียน 
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบ 

กิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 



๖๕ 

 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
 
 
 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  การก ากับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประดิษฐ์  เครื่องมือ  นวัตกรรม  การวิจัยของครูอย่างต่อเนื่อง 

-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การ
สอนที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  การจัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน 
-  การก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

การน าแผนไปใช้ 
 
จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่มี 

 



๖๖ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาตามข้อ ๑ จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการ
เรียน การสอน ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบรูณ์ 

มี 

๔.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่พัฒนา 

มี 

๕.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง 

พ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหารและโดยผู้เรียน 
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบ 

กิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 



๖๗ 

 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ดี 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  ๕ คะแนน ดีมาก 

 
 
 
 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การก ากับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          - ไม่มี  
 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

มี 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียน โดยให้มีครูนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

มี 



๖๘ 

 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริม สนันสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

มี 

๔.  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับ 
การประเมินครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

มี 

๕.  สถานศึกษาส่งเสริม สนันสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ 
เกียรติคณุยกย่อง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

มี 
 

 
 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง 

พ้ืนฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการ
เรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหารและโดยผู้เรียน 
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบ 

กิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 



๖๙ 

 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
 
 
 
จดุเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนความตั้งใจอันดีในการ
ปฏิบัติงานทั้งภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานต่างๆ และ
สถานประกอบการเพ่ือก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร จัดสรร และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 
 - ไม่มี  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ไม่มี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 



๗๐ 

 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า  ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๔.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแล 
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๕.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.   ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.   ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
๓.   กิจกรรมวันดินโลก(วันพ่อแห่งชาติ) 
๔. กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
๕.   กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพ่ือแสงสว่าง 
๖.   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๗.   กิจกรรมวันไหว้ครู 
๘   กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น สวดมนต์ทุกวันพระ 
๙.   กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปัน ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
๑๐. กิจกรรมอาชีวปลูกป่า  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
๑๑. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าที่ยั่งยืน 

 ๑๒. ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศูนย์
พัฒนอาชีพและบริการสังคม 

๑๓. กิจกรรมกีฬา  ครู – ศิษย์   
๑๔. กิจกรรมศึกษาดูงาน /กิจกรรม ฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๑๕. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 ๑๖.  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรม  
  ๑๗. บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 



๗๑ 

 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น(ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ๑.  การก าหนดแผนงาน โครงการที่ชัดเจน 
 ๒.  การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งชุมชน หน่วยงาน 
องค์กร สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ  
 

จุดควรพัฒนา 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในเหตุผลและความจ าเป็นในการร่วมกิจกรรมแก่ผู้เรียน 
- ปรับและด าเนินระบบกิจกรรมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
- เร่งประสานขอความร่วมมือ สนับสนุน จากเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมชมรมต่างๆ ลูกเสือ และ อวท. 
 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน 
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒  
ตัวบ่งชี้ คือ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษามีการก าหมดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี 

๒.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
๓.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

๔.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
๕.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสดุการเรียนต่างๆ  (หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
คร ู

๔.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 

จัดการเรียนรู้  
๖.  สื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าสั่ง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าสั่ง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนที่มีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ดี 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑  ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฎิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
และ ๕ 

๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
- คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพ

การศึกษา และจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา 
 



๗๓ 

 

จุดควรพัฒนา 
          - แม้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจะมีภารกิจมาก แต่ควรด าเนินการสรุป รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรจัดการความรู้ให้แก่คณะครูทุกคน ทั้งเก่าและใหม่
อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  ร้อยละตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูล
ย้อนหลัง 

เปรียบเทียบการพัฒนา 
พัฒนา/ 

ไม่มีการพัฒนา ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา
๒๕๕๙ 

๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดี - 

๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร ดี ดี ดีมาก มี 

๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ดี ดี ดีมาก มี 
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๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมลูสารสนเทศ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสาน  
ความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา                            ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา 
หรือกลุ่มวิชา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 
๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๔.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน ดีมาก ดีมาก ดีมาก มี 

๔.๒  ร้อยละตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๒.๓๑ 



๗๕ 

 

 

รวมจ านวนตัวบ่งชี่ทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการ
พัฒนา 

ร้อยละ 

๑๓  ตัวบ่งชี ้ ๑๒ ๙๒.๓๑ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 

 
 
จุดเด่น   
 - การก าหนดให้มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาในโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยที่
ชัดเจน พร้อมด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบ  
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้น เอื้อต่อการบริหารจัดการข้อมูล  
 
จุดควรพัฒนา   
 - โครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจโดยรวมท าให้ครอบครัวและผู้เรียนมีปัญหา วิทยาลัยควรหา
ช่องทางส่งเสริมการจัดทุนการศึกษาหรือทุนอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 - ครู/บุคลากรภายในวิทยาลัย รวมทั้งระบบ มาตรฐานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษามี
การเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความความเข้าใจในความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

๕.  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑   
    ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ๕ ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ๔ ดี 
มาตรฐานที่  ๒   
    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๓   
    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ ๕ ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒ ๕ ดีมาก 

 
 ๕.๑.๑  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน     ๑๒    ตัวบ่งชี ้
 ๕.๑.๒  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน       ๑    ตัวบ่งชี ้
 ๕.๑.๓  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน       -     ตัวบ่งชี ้
 ๕.๑.๔  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน       -     ตัวบ่งชี ้
 ๕.๑.๕  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน       -     ตัวบ่งชี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

๕.๒  จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 ๕.๒.๑  จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)         
  (๑)  การก าหนดให้มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการ การก ากับติดตาม การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินการ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   (๒)  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกการด าเนินงาน ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการ
ด าเนินงานในทุกโครงการ/งาน/กิจกรรม               
   (๓)  ผู้บริหาร ครู/บุคลากร  ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความตระหนัก มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของวิทยาลัย  
 ๕.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ  ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
   (๑)  การพัฒนาปรับปรุงระบบเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่
คาดหวัง       และลดอัตราการออกกลางคัน 
    (๒)  การปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรมการ
เรียน  
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และให้การช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้โดยมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 ๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ควรก าหนดแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  
                  (๑)  ก าหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทุกระบบให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น  
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ  
 (๒)  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและพร้อมต่อการตอบสนองต่อ
งานและผู้เรียนมากขึ้น   
 (๓)  เพ่ิมประเภทและจ านวนเครือข่ายของวิทยาลัย และให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของวิทยาลัยมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติที่ให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
  
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเพชรประกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
 

ฯลฯ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
     ๔.๔  ด้วยวิทยาลัย ผ่านส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอน าเสนอรายงาน 
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

   มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  

ดังกล่าว และขอให้วิทยาลัยน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป 
 

ฯลฯ 
 

 
         
       

     (นางวลัยพันธ์  กองจันทร์) 
                                                         ผู้รับรองรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

คณะผู้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
คณะท างาน 
 
  ๑.  ดร. อรอุมา ไชยเศรษฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
  ๒.   นางภารวี ผิวอ่อน   คณะท างาน   
  ๓.  นางนิรมล ค่ายสงคราม  คณะท างาน 
  ๔.  นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน  คณะท างาน 
  ๕. นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์  คณะท างาน  
  ๖.  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  คณะท างาน 
  ๗.  นางสาวลภัสรดา ตันมณ ี   คณะท างาน 
  ๘.  นางสาวรสลิน     จันทรา   คณะท างาน 
  ๙.  นายศุภวิชญ ์ สังสุทธิพงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๐. นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 

 


