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ค าน า 
 รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕60  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการรายงานแก่หน่วยเหนืออันได้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสะท้อนภาพของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ปรัชญา 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ของวิทยาลัย ซึ่งจะได้เป็นพื้นฐานประกอบการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 วิทยาลัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านท่ีได้
ก่อให้เกิดผลิตภาพท่ีเป็นผลส าเร็จท้ังปริมาณและคุณภาพ ดังท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จขึ้นภายใต้การประสานงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าให้เราได้ร่วมช่ืนชมในสัมฤทธิผลด้วยความภาคภูมิใจและจะเป็นฐานส าคัญให้เราก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นไป 
                         
 
  

             วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
       ๓๐  เมษายน  ๒๕๖1  
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สารบัญ 
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ค าน า 

สารบัญ 
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 มาตรฐานท่ี  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        92
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
๑.  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศรียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ตัวบ่งชี้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 7 8 9 รวม เฉลี่ย 
ด้านที่ 

๑            
๒            
๓            

รวม            
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๑  ระดับตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๑  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   จ านวน    ๑๒ ตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๒  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”    จ านวน     ๑ ตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๓  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   จ านวน      -     ตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๔  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุง”   จ านวน     - ตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๕  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน     -      ตัวบ่งช้ี 

๑.๒  จุดเด่น (การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน       
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด) 

        วิทยาลัยมีความดีเด่นในการเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       
ส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานในปีนี้ ท าให้นักเรียนระดับ ปวช. ได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึษาผู้มี
ผลงานเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ผ่านสมาคมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑ ราย และ ได้รับรางวัลพระราชทาน
ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  1  ราย ท่ีวิทยาลัยจัดวางแผนกลยุทธ์ ๕ ปี มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว มีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ใช้หลักการบริหาร
จัดการโดยสถานศึกษาเป็นฐาน มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้น าในระดับและกลุ่ม
งานต่างๆ อย่างชัดเจน เพียงพอ น าไปสู่และพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัยได้ตามท่ีก าหนด ทักษะชีวิต จิตอาสา 
ภาวะผู้น า และคุณธรรมน าความรู้  โดยวิทยาลัยมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากและหลากหลาย นอกจากนี้  
ยังพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้วยคุณธรรม อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  โดยความอนุเคราะห์   
ของภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิธรรมดีได้ดี และเครือข่ายอื่นๆ ท้ังนี้ ผลจากการด าเนินงานโดยรวมมาจาก 
การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม    
การก ากับ ควบคุม ติดตาม นิเทศในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ก่อนน าไปสู่การตรวจสอบ วัดและ
ประเมินงานรอบด้าน ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน เทียบกับเกณฑ์และเปูาหมายท่ีก าหนด        
การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



 ๒ 

๑.๓  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติงานของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน       
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด) 

       อัตราส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ขณะท่ีระดับ
คะแนนผลการสอบ V-NET โดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับประเทศ แม้ว่าการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพจะอยู่ในระดับดี รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานบางส่วนยังไม่เป็นไปตามก าหนด  

๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

       วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะความพร้อมในวิชา
พื้นฐานท้ังภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และหลังการสอนทุกครั้ง/คาบควรทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบ V-NET หรือข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือแบบทดสอบท่ีมีจุดประสงค์การเรียนรู้ใกล้เคียงกับ
เนื้อหาบทเรียน จ านวน ๓-๕ ข้อ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนัก คุ้นเคยและต่ืนตัวกับการวัด ประเมินผล
การเรียนโดยต่อเนื่อง และก าหนดระบบการายงานผลและข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการติดตามพัฒนา ก ากับ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม  
 

๒.  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๒.๑  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ       [รหัสสถานศึกษา ๓๖๑๐๐๐๒๔] 
 ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี      ๙       เดือน       สิงหาคม         พ.ศ.       ๒๕๕๒           .  

 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี      ๑๐๗ก/๑๑๘        หมู่ท่ี       -      ถนน       ชัยประสิทธิ์              .  
 แขวง/ต าบล            ในเมือง                เขต/อ าเภอ       ในเมือง                               .  

 จังหวัด                  ชัยภูมิ                 เขตรหัสไปรษณีย์           ๓๖๐๐๐                   .   
 โทรศัพท์        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      อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 
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๒.๒  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
๒.๒.๑  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

งานส่งเสริมพฤติกรรม 
๑. นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๒. นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓. นายต่อวัย  จุลอักษร 
๔. นายชาญชัย รองพล 
๕. นายศักดิ์สิทธิ ์ ปรเมศวร์โยธิน 
๖. นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข 
๗. นายพีรพัฒน์ สามารถจิต 
 

 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ ์
๒. นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๓. นางสาวภัทรวรรณ ต่อตดิ 

 

 
 
 

 

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

 

 
 
 
 

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 
๑. นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี 
๒. นางสาวธัญวลัย ศิลาด า 
๓. นางสาวนันทวรรณ วากวาท ี

 
 
 
 
 

 

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

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางนิรมล  ค่ายสงคราม 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางภารวี   ผิวอ่อน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 

 
 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 
นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 

 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการ 
ดร.ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 

 
 ผู้อ านวยการ 

ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
 

 

คณะกรรมการภาคี ๔  ฝ่าย 
 
 
 
 
 

 
นายทะเบียน 

นางภารวี  ผิวอ่อน 
 

 



๔ 
 

 

๒.๒.๓  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ท่ี 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคร ู
นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 

 



๕ 

 

 ๒.๒.๓  จ านวนครู/จ าแนนกตามแผนกวิชา /สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชา ช่างยนต์ 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

   
 
 

2 

 
 
 

3 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
7 
6 

 
6 
6 

 
1 
- 

 
6 
6 

 
1 
- 

 
 
- 

 
1 
2 

 
5 
4 

 
1 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรม    

 
6 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
- 

 
- 

 
5 

 
1 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
5 
6 

 
5 
6 

 
- 
- 
 

 
5 
6 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 

 
1 
2 

 
4 
4 

 
1 
- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานการบริการส่วนหน้าโรงแรม    

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

5 

 
 

1 

  



๖ 

 

 ๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

บุคลากรประจ า บุคลากรพิเศษ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
3 

 
3 

 
- 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
-  งานการเงิน/กองให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 1 - 
-  งานอาคารสถานท่ี 4 3 1 
ฝ่ายวิชาการและบริการ    
-  งานวิชาการ 3 3 - 
-  งานทะเบียนและวัดผล 3 3 - 
-  งานธุรการและบุคคล 3 1 2 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
-  งานส่งเสริมพฤติกรรม 9 6 3 
-  งานกิจกรรม 5 4 1 
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 
5 

 
5 

 
- 

 
 ๒.๒.๕  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน และช้ันปี   

      (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี รวม 

๑ ๒ ๓ 
ระดับชั้น ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
35 

 
45 

 
26 

 
106 

- สาขาวิชาการบัญชี 24 40 24 88 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 225 108 23 356 
- สาขาวิชาการโรงแรม    57 37 17 111 
รวม 341 230 90 661 
ระดับ  ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 13 21  34 
-  สาขาวิชาการบัญชี 55 87  142 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 65  110 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 16 30  46 
รวม 129 203  332 

รวมทั้งหมด 993 
 
 



๗ 

 

 ๒.๒.๖  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
๑ ๒ ๓ 

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

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

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ วิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.       
- สาขาวิชาช่างยนต์ 8 - - 8 
- สาขาวิชาการบัญชี 18 - - 18 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 - - 15 
-  สาขาวิชาการโรงแรม 7 - - 7 
รวม 18   48 
ระดับ ปวส.       
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 15 - - 15 
-  สาขาวิชาการบัญชี 56 - - 56 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 - - 30 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 8 - - 8 
รวม 109 - - 109 

รวมทั้งหมด 157 - - 157 
 
 (๒)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 

             …………-……..คน 
  

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

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

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

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนต์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  
TOBE NUMBER ONE 

๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความ
ร่วมมือภาคเอกชน : ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม  ๔.๐ 
ระหว่าง บริษัท อัลฟุา โซลูช่ัน จ ากัด กับ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีร่วม กับบริษัท อัลฟุา 
โซลูช่ัน จ ากัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

3 โล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขัน YAMAHA 
MOTO CHALLE  NGE 20A SESON 3 
เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  2560 

บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

4 เกียรติบัตร เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนด้าน
เด็กและเยาวชนประจ าปีเนื่องในงานวนัเยาวชน
แห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2560   
เมื่อวันท่ี  21  กันยายน  2560 

จังหวัดชัยภูมิ 

5 เกียรติบัตรเป็นศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2560 

กระทรวงวัฒนธรรม 

6 เกียรติบัตรผลงานเรื่อง “C-BAC Robot หุ่น
ผสมม็อกเทลอัจริยะ” ผ่านการน าเสนอเอกสาร
เชิงแนวคิด/ผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
ระดับท่ีมี คุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวประจ าปี 2561 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวนัท่ี  22-24  
พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี   
เมื่อวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2560 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



๙ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
7 เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาครั้งท่ี 32 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 7 - 8  
กุมภาพันธ์  2561  
เมือ่วันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2561 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

8 โล่ประกาศเกียรติคุณ จัดต้ังและด าเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาท่ีเด่นชัด 
เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปีการศึกษา  
2560  เมื่อวันท่ี  9  กันยายน  2560 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

9 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เลขท่ี  ชย. 012/2561 
เมื่อวันท่ี  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2561 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 

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

 ผู้บริหาร  
1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน

ดีเด่น ในโอกาสวันครูประจ าปี 2560   
จ านวน 6 ราย 
   1) ดร.อรอุมา          ไชยเศรษฐ 
   2) นางภารวี            ผิวอ่อน 
   3) นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 
   4) นางนิรมล           ค่ายสงคราม 
   5) นางสาวนิตยา       มณฑาทิพย์ 
   6) นายศุภวิชญ์         สังสุทธิพงศ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560 

 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

2 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มีผลงานดีเด่น  
ในโอกาสงานวันครู ประจ าปี  ๒๕๖0  
จ านวน  2  ราย 
1)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
2)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



๑๐ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

 ผู้บริหาร  
3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน

ดีเด่น ในโอกาสวันครูประจ าปี  2561  
จ านวน 6 ราย 
   1) ดร.อรอุมา          ไชยเศรษฐ 
   2) นางภารวี            ผิวอ่อน 
   3) นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 
   4) นางนิรมล           ค่ายสงคราม 
   5) นางสาวนิตยา       มณฑาทิพย์ 
   6) นายศุภวิชญ์         สังสุทธิพงศ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561 

 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

4 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มีผลงานดีเด่น  
ในโอกาสงานวันครู ประจ าปี  ๒๕๖1  
จ านวน  1  ราย 
-  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

5 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 62   
ปีพุทธศักราช 2561 จ านวน  9  ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี 16  มกราคม 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6 สัมมนาเข้าร่วมโครงการวิชาการ  
SINGHA R-EXPERT รุ่นท่ี ๕  จ านวน 1 ราย 
-  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ 
ระหว่างวนัท่ี ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

บริษัท สิงห์  คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  
 

 
 
 
 



๑๑ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

7 วุฒิบัตรผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคล่ือนการ
จัดการ อาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 1 ราย 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์   
ระหว่างวนัท่ี  18 - 20 กุมภาพันธ์  2560 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับ ชมรมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

8 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาส่ือ 
การเรียน การสอน โดยใช้โปรแกรมน าเสนอยุคไทย
แลนด์ 4.0”  โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2560 

ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง สถาบัน 
รัชภาคย์จังหวัดชัยภูมิ 

9 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การเตรียม
ความพร้อมการเป็นครู” โครงการพัฒนาวิชาชีพ 
(PLC) ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  9  พฤษภาคม  2560 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยกภูมิ 

 
 
 
 



๑๒ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

10 เกียรติบัตรผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์ด้วยวัสดุท้องถิ่น  จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  24 มถิุนายน  2560 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยกภูมิ 

11 เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียน
วัฒนธรรม จีน – ไทย จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  28 มิถุนายน  2560 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

12 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารา
รัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๑๓ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

13 เกียรติบัตรศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน 
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๔)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
๕)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๖)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
7)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระหว่างวนัท่ี 22 – 24  กันยายน  2560 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

14 เกียรติบัตรเข้าร่วมการรับฟังสัมมนาวิชาการ       
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คนสร้าง
ชาติ” จ านวน  9 ราย 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
5)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
6)  นางสาวรสลิน จันทรา  
7)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
8)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
9)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์  
เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม  2560 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

15 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับ 
1)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
2)  นางภารวี ผิวอ่อน  
3)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 



๑๔ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

16 เกียรติบัตรร่วมเป็น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ใน
การการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 C-BAC & RAJAPARK GAMES 2018 
จ านวน  9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระหว่างวนัท่ี  4-6  มกราคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดชัยภูมิ 

17 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน  6 ราย เรียงตามล าดับ 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
5)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
6)  นางสาวรสลิน จันทรา   
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

18 เกียรติบัตร เขา้ร่วมการอบรมเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และ การ
พัฒนางานวิจัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
จานวน 1 ราย 
-  ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
ระหว่างวนัท่ี 19 - 20  มกราคม  2561 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ 



๑๕ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

19 เกียรติบัตรได้เป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียงประจ ากลุ่ม” 
ในการเข้าค่ายอบรม “เตรียมความพร้อมก่อนออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระระหว่างวันท่ี  27 - 29  มีนาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

20 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน  5 ราย เรียงตามล าดับ 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
4)  นางนิรมล ค่ายสงคราม   
5)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

21 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น 
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน  2  ราย เรียงตามล าดับ 
1)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
2)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

22 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๔ ราย 
๑)  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์    
๒)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน    
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา          
4)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๑๖ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

23 เกียรติบัตรเข้าร่วมการเสวนาขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ 
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ในหัวข้อ 
“คนชัยภูมิ เป็นคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้    
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
จ านวน  9  คน 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

24 ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงาน
ด้วยความต้ังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าเดือน 
พฤษภาค 2560 – เมษายน  2561  
(1 ครั้ง/เดือน) จ านวน  6  ราย 
๑)  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  จ านวน  11 ครั้ง 
๒)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน    จ านวน  11 ครั้ง 
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา          จ านวน    9 ครั้ง 
4)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม จ านวน    9 ครั้ง 
5)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ จ านวน    6 ครั้ง 
6)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี จ านวน    4 ครั้ง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

25 เกีตรติบัตรคณะกรรมการอ านวนการในโครงการ  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
ส่ิงปรดิษฐ์ิของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา  
จ านวน 1 ราย 
-  นางสาวอรอุมา  ไชยเศรษฐ 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

26 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (การแพทย์) ใน
โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
ส่ิงปรดิษฐ์ิของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา  
จ านวน  1  ราย 
 -  นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



๑๗ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

27 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิด้าน
การแพทย์และอาชีวอนามัย (ชีวอนามัย) ในโครงการ
สุดยอดนวั ตกรรมอา ชีว ศึกษา  การประกวด
ส่ิงปรดิษฐ์ิของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา  
จ านวน  1  ราย 
-  นางภารวี  ผิวอ่อน 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

28 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิด้านผลิ
ภัณฑ์อาหาร (ผลิตภัณฑ์อาหาร) ในโครงการสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงปรดิษฐ์ิของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 1 ราย 
 -  นางนิรมล   ค่ายสงคราม 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

29 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
สถานศึกษาเอกชนเรื่องการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน  3  ราย 
1)  ดร.อรอุมา     ไชยเศรษฐ 
2)  นางภารวี      ผิวอ่อน 
3)  นางนริมล     ค่ายสงคราม 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เอกชน 

30 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการ The Open House 2018 “สุดยอด
เด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ 
โรงเรียนปูุด้วงศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 2 ราย 
1)  นางนริมล  ค่ายสงคราม     
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 

โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

31 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
ของสถานศึกษาเอกชน ประเทภอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  4 ราย 
1)  นางภารวี   ผิวอ่อน 
2)  นางนริมล  ค่ายสงคราม 
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
4)  นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 



๑๘ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร  

32 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป  
จ านวน  6  ราย 
1)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงนิน 
5)  นางสาวรสลิจ  จันทรา 
6)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
26 - 29  เมษายน  2561 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

33 ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ 
เบ้ืองต้น  จ านวน  6  ราย 
1)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงนิน 
5)  นางสาวรสลิจ  จันทรา 
6)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
26 - 29  เมษายน  2561 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

๒.๓.๓  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

 ครู  
๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู

ประจ าปี 2560  จ านวน  3  ราย 
 1) นายต่อวัย            จุลอักษร 
 2) นางสาวธนัชญา     พันธุ์รังกา 
 3) นายชาญชัย          รองพล 
 4) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560                                                     

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

2 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มีผลงานดีเด่น   
ในโอกาสงานวันครูประจ าปี ๒๕๖1  จ านวณ 8 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
๓)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสุภาวดี   ดีเพ็ง 
5)  สาวธรรญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
7)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
8)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561                                                     

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

3 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 62   
ปีพุทธศักราช 2561 จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11) นายชาญชัย  รองพล 
12) นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 



๒๐ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

3 
(ต่อ) 

14) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16) นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561                                                     

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

4 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
ด้วย “ไม่มาท างานสาย ไม่ลางาน ไม่ขาดงาน”  
ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  1  ราย 
-  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์   
เมื่อวันท่ี  28  มิถุนายน  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

5 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

6 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมินดีเด่น  
ด้านบุคลากรประจ าวิทยาลัย  ประจ าภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน ๕ ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๕)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 



๒๑ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

 ครู  
7 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมี ผลการประเมินดีเด่น  

ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน  4 ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๓)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

8 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมี ผลการประเมินดีเด่น  
ด้านบุคลากรประจ าวิทยาลัย  ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน ๕ ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๕)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

9 เกียรติบัตร เป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน  2 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

10 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาส่ือ 
การเรียน การสอน โดยใช้โปรแกรมน าเสนอยุคไทยแลนต์  
4.0” โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจ าปีการศึกษา 
2560  จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 

ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 
สถาบันรัชภาคย์จังหวัดชัยภูมิ 



๒๒ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

10 
(ต่อ) 

10) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11) นายชาญชัย  รองพล 
12) นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16) นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2560 

 

11 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การเตรียม
ความพร้อมความเป็นครู” โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชัยกภูมิ 

  



๒๓ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

11 
(ต่อ) 

16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม  2560 

 

12 เกียรติบัตรผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์ด้วยวัสดุท้องถิ่น จ านวน  23 ราย 
1)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นางสิริพร  พิริยวรพงษ ์
3)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
เมื่อวันท่ี  24 มิถุนายน  2560 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชัยกภูมิ 



๒๔ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

13 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จ านวน 23 ราย 
1)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

14 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ” จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 



๒๕ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

14 
(ต่อ) 

8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

 

15 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 และ การพัฒนางานวิจัยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน  4  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
3)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
4)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
เมื่อวันท่ี  19 - 20 มกราคม 2561 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ 

16 ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงานด้วย
ความต้ังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2560 – เมษายน  ๒๕๖1 (1 ครั้ง/เดือน) 
จ านวน 8 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  จ านวน  9  ครั้ง 
๒)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร จ านวน  7  ครั้ง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



๒๖ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

16 
(ต่อ) 

3)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ จ านวน  5  ครั้ง 
4)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี จ านวน  4  ครั้ง 
5)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง จ านวน  4  ครั้ง 
6)  นางสาววรินทร  นนท์ขุนทด จ านวน  4  ครั้ง 
7)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข จ านวน  1  ครั้ง 
8)  นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว จ านวน 1 ครั้ง 

 

17 เกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาชีพ เชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
โดย ดร. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ  จ านวน   10  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
6)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
9)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
10)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
เมือ่วันท่ี 14 ธันวาคม 2560  
ณ โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

18 เกียรติบัตรร่วมเป็น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการ
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา   2560  
C-BAC & RAJAPARK GAMES 2017  
จ านวน  24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันรัชต์
ภาคย์ จังหวัดชัยภูมิ 



๒๗ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

18 
(ต่อ) 

12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
ระหว่างวนัท่ี  4-6  มกราคม  2561 

 

19 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบ
อาหารนานาชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จ าวน 6 ราย 
1)  นางพิณกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
3)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
4)  นางสาววรรณวรารักษ์  มานะดี 
5)  นางสาววรินทร  นนท์ขุนทด 
6)  นายอลงกรณ์  มโนธรรม 
ระหว่างวันท่ี  9 - 18  ตุลาคม  2561 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

20 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ของ
สถานศึกษษเอกชน ประเทภอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน  1  ราย 
  -  นางสาวพรรณนิภา      อาจนาเสียว 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

21 ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ิ            
สายอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 2 ราย 
   1)  นายธวัชชัย  วรสุนทร 
   2)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง 
ชาติ (วช.) 

22 เกียรติบัตรเป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียงประจ ากลุ่ม” ในการ
เช้าค่ายอบรม “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” 2561  จ านวน 24 ราย  
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)   นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
ระหว่างวนัท่ี 27-29 มีนาคม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 



๒๙ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

23 ผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รุ่นท่ี 2  จ านวน 3 ราย 
1)  นายต่อวัย   จุลอักษร 
2)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
3)  นายชาญชัย  รองพล 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

24 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา
เอกชนเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน  1  ราย 
-  นางสาสวธนัชญา    พันธุ์รังกา 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาเอกชน 

25 ผ่านการอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
“ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียว” ภายใต้โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2561  จ านวน  2 ราย 
1)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
2)  นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดชัยภูมิ 

26 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษค า
ต่อค าเพื่อการท างาน ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน กระทรวงแรงงาน จ าวน 3 ราย 
1)  นายอลงกรณ์    มโนธรรม 
2)  นางสาววรรณวรารักษ์   มานะดี 
3)  นายหฤษชน      เพ็งชัยภูมิ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

27 เกียรติบัตรเข้าร่วมเสวนาขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ “คนชัยภูมิ เป็นคนดี 
มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน  24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 



๓๐ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  

27 
(ต่อ) 

6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 

 

28 ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ
ช่อสะอาด ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโชติกาธารา รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก  จ านวน  2 ราย 
1) นางสาวภัทราวรรณ   ต่อติด 
2) นายภัทรกร             ชุ่มสีดา 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

29 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ท่ัวไป  
จ านวน  15  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
7)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๑ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 ครู  
29 
(ต่อ) 

9)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
10)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
11)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
12)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
13)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
14)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
15)  นายวายุ  ลาเกิด 
 ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวนัท่ี  26 - 29  เมษายน  2561 

 

30 ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น  จ านวน  15  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
7)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
9)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
10)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
11)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
12)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
13)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
14)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
15)  นายวายุ  ลาเกิด 
ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวนัท่ี  26 - 29  เมษายน  2561 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

31 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการ The Open House 2018 “สุดยอดเด็กไทย
มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ โรงเรียนปูุ
ด้วงศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 5 ราย 
   1) นายปิยะพจน์          เทิงวิเศษ 
   2) นายชัยธวัช             สุนทะศักดิ์ 
   3) นางสาวศิริพร          ศักดิ์สุวรรณ 

โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 



๓๒ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 บุคลากรทางการศึกษา  

๑ เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในงาน
การแข่งขันกีฬาภายใน  
C-BAC & RAJAPARK GAMES ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวนัท่ี 4-6  มกราคม  2561 
๑)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๒)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก   
๓)  นางสาวถิระดา   จารนัย 
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                 

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

๒ เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
เรื่อง “ สุขใจในอาเซียน”  จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

3 เกียรติบัตรเป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียงประจ ากลุ่ม” ในการ
เช้าค่ายอบรม “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

3 ได้ผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วย
วัสดุท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชัยภูมิ 

4 เกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาชีพ เชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
โดย ดร. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ  จ านวน   4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๓๓ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
 บุคลากรทางการศึกษา  

5 เกียรติบัตรเข้าร่วมเสวนาขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ “คนชัยภูมิ เป็นคนดี 
มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน  2 ราย 
1)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 
2)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

6 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 และ การพัฒนางานวิจัยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน  1  ราย 
-   นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 
เมื่อวันท่ี  19 - 20 มกราคม 2561 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ 

7 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ” จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

8 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

9 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 62   
ปีพุทธศักราช 2561 จ านวน 4 ราย 
1)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
 
 



๓๔ 

 

๒.๓.๔  รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 

๑ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวศุภลักษณ์   เทศทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ รางวัลนักเรียนพระราชทานผู้มีผลงานดีเด่น             
ด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์   เกิดแสวง 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาเอกชน 

๓ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๔ เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม วัดถ้ าวัวแดง  
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔  ปวส. ๑/๔, ๑/๕, ๑/๖ ท้ังหมด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

5 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
วัดเวฬุวัน 
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓,  
๒/๔  ปวส. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓  ท้ังหมด 

วัดเวฬุวัน 

6  ร่วมเป็น Mentor โครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียน
วัฒนธรรมไทย -จีน  ณ วิ ทยา ลัยเทคโน โลยี ชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ จ านวน 10 ราย 
1)  นางสาวไอญาดา     จุมพลพงษ์ 
2)  นายวรพล             พูนประสิทธิ์ 
3)  นางสาววราภรณ์     ธรรมปาน 
4)  นางสาวนิโลบล       มาลา 
5)  นางสาวธัญวรัตน์     กรองทอง 
6)  นางสาวศุภลักษณ์    เทศทอง  
7)  นายจตุวัฒน์           วัดจินดา 
8) นางสาวภณิดา         ชุมพร 
9) นางสาวไอญาดา       จุมพลพงษ์ 
10) นางสาวสิริยากร     ทองวิลัย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๓๕ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
7  นักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 ทุกคน เข้าร่วม กิจกรรมเดิน -

วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ครั้งท่ี 31 ประจ าปี 2560  
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  

เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

8 ได้รับทุนการศึกษา “โครงการ 1 ทุน 1 หมู่บ้าน” 
ประเภทค่าเล่าเรียน และทุนเครื่องแบบนักศึกษา 
จ านวน 1 ทุน เงินทุน 21,310 บาท 
-  นายณัฐวุฒ        พิไลกุล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

9 ร่วมท าการแสดงวัฒนธรรมอีสานโครงการสานสัมพันธ์
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย - จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ านวน 15 ราย 
1) นางสาววิภาดา      ชมพูวิเศษ 
2) นางสาวนัชชา        เกตุโนนทอง 
3) นางสาวพลอยไพลิน  จอกสูงเนิน 
4) นายโชคชัย            หาญท า 
5) นายภูมินทร์           สาวิถี 
6) นายนันทวัฒน์        สิงห์ลา 
7) นายภีรภัทร            ช านาญเผา 
8) นางสาวสุดารัตน์      ทับทม 
9) นางสาวนภาภรณ์     บรรยงค์ 
10) นางสาววิภาดา      ชมพูวิเศษ 
11) นางสาวลลิตา        ยับสันเทียะ 
12) นายจิรวรรธ          ค าแหล่ 
13) นางสาวอรพิณ       ก้อเมืองน้อย 
14) นายพัฒน์พงษ์       วิเศษชีพ 
15) นางสาวปวีรา         ก้อเมืองน้อย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

10 ผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยวัสดุ
ท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภิบริหารธุรกิจ 
-  นางสาวมาลัย   ค าจุมพล 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชัยภูมิ 

11 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนท าดีเพื่อครู” ประเภทเรียนดี 
ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 1 ทุน 
เงินทุน 1,000 บาท เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  นางสาวนิภาพร  เพียอามาตย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 



๓๖ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
12 ได้รับทุนการศึกษา “โครงการมอบรักให้ศิษย์” ประเภท

ทุนเครื่องแบบนักศึกษา จ านวน 1 ทุน เงินทุน 3,040 
บาท เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 
- นางสาววัลลิภา   สิงห์ชู 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

13 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษค า
ต่อค าเพื่อการท างาน ระดับ 1 จ านวน 9 ราย 
1)  นางสาวปิยะพรรณ  ขวดชัยภูมิ 
2)  นางสาวนุชนาฎ  กองแก้ว 
3)  นางสาวกนิษฐา  ผงผุย 
4)  นายศิรศักด์ิ  เข่ือนะรา 
5)  นายวิฑูรย์  สิทธิโภคสมบูรณ์ 
6)  นายธวัชชัย  สุจริต 
7)  นางสาวเฟื่องฟูา นิยมบล 
8)  นางสาวประภารัตน์  แสงเดือน 
9)  นางสาวไอลดา   แซ่อึ้ง 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงแรงงาน 

14 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการ The open house 2018 “สุดยอดเด็กไทย
มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ โรงเรียนปูุ
ด้วงศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 
2)  นางสาวภณิดา        ชุมพร 
3)  นายสุริยา              วุฒิชัยภูมิ 

โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 

15 
 

เกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดีเด่น  
จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 
๒)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
3)  นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี 
4)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

16 เกียรติบัตร เป็นกลุ่มเด็กและเยาชนดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาการกพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชน จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 
๒)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
3)  นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี 
4)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ 



๓๗ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
17 ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา (อวท.) 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  
จ านวน 25 ราย 
1) นางสาวหฤทัย          ปั้นกิจดี 
2) นางสาวสุดารัตน์       บุญจันดา 
3) นายธนดล               กุลเกษ 
4) นางสาวนัชชา           เกตุโพนทอง 
5) นางสาวพรวิพา         อ่อนตา 
6) นางสาวศิริญา           ภิรมชม 
7) นางสาวศิริวรรณ       เปรมชาติ 
8) นางสาววชิรินทรา      ฤทธิ์นอก 
9) นางสาวศิริลักษณ์      ระยาย้อย 
10) นางสาวนิภาพร       เพียอามาตย์ 
11) นางสาวชญาดา       พิมลนอก 
12) นายโชคชัย             หาญท า 
13) นางสาวเพ็ญภัสสร    เฮ้ากอก 
14) นางสาวจุไรรัตน์       ทองแม้น 
15) นายศักดิ์ดา             จุลอักษร 
16) นายวิว                   แสนศรี 
17) นางสาสวพัชราภรณ์   ล้ าเลิศ 
18) นางสาววิไลลักษณ์     ฤทธิยา 
19) นางสาวภาพิมล         หาญนอก 
20) นางสาวพิณรยา        เทียกนา 
21) นางสาวศุภลักษณ์         เทศทอง 
22) นางสาววราธิป             กุลเขว้า 
23) นางสาวมณีจันทร์          ภูมิหนองเป็ด 
24) นางสาวจารุทัศน์           รัตนวุฒิ 
25) นายสุริยา                    วุฒิชัยภูมิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

18  ร่วมเป็นพิธีกร โครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียน
วัฒนธรรมไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ จ านวน 4 ราย 
1)  นายสุริยา             วุฒิชัยภูมิ 
2)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 
3)  นายศักดิ์ดา           จุลอักษร 
4)  นางสาวจารุทัศน์     รัตนวุฒิ   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 



๓๘ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
19 ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานตาม “โครงการ Junior Job 

Training” (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการปฏิบัติงานส านักงาน
และการบริการ)  ระดับช้ัน ปวช. 2/1 ,2/2, 2/3, และ 
2/4 ทุกคน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

20 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการ
ประกอบอาหารนานาชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 11 ราย 
1) นางสาวจารุทัศน์   รัตนวุฒิ 
2) นางสาววริศรา      พูนกอก 
3) นางสาววัลลิภา     สิงห์ชู 
4) นายวิฑูรย์           สิทธิโภคสมบูรณ์ 
5) นายสุริยา           วุฒิชัยภูมิ 
6) นายเกียรติศักดิ์     ไชยรส 
7) นางสาวปวีณา      ก้อเมืองน้อย 
8) นางสาวนริศรา     เหล่ือมนอก 
9) นางสาวธัญวรัตน์   กรองทอง 
10) นางสาวดวงมณี  นุติพรรณ 
11) นางสาวชุลิตา    แย้มชัยภูมิ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

21 ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวะ
ศึกษา ประจ าปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน  2  ราย 
1) นายเจษฎา      เจนจิตต์ 
2) นายชานนท์     นาคสีสุข 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบการ์ดวันแม่  
ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 
12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวเพ็ญภัสสร  เฮ้ากอก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

23 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ระดับ
ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 
สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 

- นางสาวสุกานดา      ย่อมฉิมพลี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

24 ผ่านการอบรมตามโครงการ”ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย…ต้อนรับ
ปีหม่วิถีพุทธ” ประจ าปีการศึกษา 2561 กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเสริมบารมีท าความดีต้อนรับปีใหม่ รุ่นท่ี 2  
-  นางสาวรพีพร  พงษ์ถาวร 

ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

 



๓๙ 

 

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

นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๓2 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕60
ระหว่างวนัท่ี  8 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร 
 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ  
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวนางสาวปภัคสร   อาจสมดี 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวกิตติมา     ค าสิงห์นอก   
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์    เกิดแสวง 
การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้านบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  2 ราย 
1)  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 
2)  นางสาวเบญจมาศ   กุลจ าเริญ    
การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ (English  Quiz)  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวพิณรญา    เทียกนา 
2)  นางสาวพัชราภรณ์    ล้ าเลิศ 
การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขัน Speech  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน จ านวน  1  ราย 
-  นายภานุพงศ์   ทองดี 
การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขัน Speech  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญ เหรียญทอง จ านวน  1  ราย 
-  นายจตุวัฒน์     วัดจินดาการแข่งขันทักษะวิชาการ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
25
(ต่อ) 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English  Quiz)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวเฟื่องฟูา    นิยมบล 
2)  นางสาวจารุทัศน์   รัตนวุฒ ิ
การแข่งขันทักษะวิชา  Microsoft Office Excel  
2010 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นางสาววันวิสา     นามวงศา    
การแข่งขันทักษะวิชา Microsoft Office Excel  
2010  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง  
จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวธัญชนก   ชูเดช    
การแข่งขันทักษะวิชา Microsoft Access 2010 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นายบุญนิธิ    ศรีด ารงค์    
การแข่งขันทักษะวิชา Adobe Photoshop Cs5 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวนันทิวา     คลาดโรค 
การแข่งขันทักษะวิชา Adobe Photoshop Cs5 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวหทัยรัตน์     เกษนอก 
การแข่งขันทักษะวิชา การประกอบเคร่ืองและติดต้ัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง จ านวน ๑ ราย 
-  นายศุภกฤต    อินทร์สงค์ 
การแข่งขันทักษะวิชาการสร้างเว็บเพจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นายชานนท์    นาคสีสุข 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๔๑ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
25 
(ต่อ) 

การแข่งขันทักษะวิชา การสร้างเว็บเพจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน จ านวน 1 ราย 
-  นางสาวสมฤทัย  เลิศประเสริฐ 
การแข่งขันทักษะวิชา โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร  ระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน 1 ราย 
-  นายวรพล  พูนประสิทธิ์ 
การแข่งขันทักษะวิชา โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  จ านวน 1 ราย 
-  นายวีระชัย  พิมมะดี 
การแข่งขันทักษะวิชาเทคนิคการน าเสนอสนิค้า  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร  ระดับ เหรียญทอง  จ านวน  3  ราย 
1)  นางสาวฐณัชชา    พลโฮม 
2)  นางสาวนารีรักษ์    บุญเศษ 
3)  นางสาวนันทิการ    พันธุ์มาลี 
การแข่งขันทักษะวิชาการเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง 
จ านวน  5  ราย 
1)  นางสาวภณิดา  ชุมพร   
2)  นางสาวนนทิชา หมู่เมือง 
3)  นางสาวบุศรินทร์  ดีชัย 
4)  นางสาวกชกร  กาลเขว้า 
5)  นายภาณุวัฒน์  ชัยสามารถ 
การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวรัตนา    จตุระภาค 
2)  นางสาววิยะดา    กุงขุนทด 
การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง จ านวน  ๑  ราย   
-  นางสาวอุรัจฉัต    อุตชี 
 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๒ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
25 
(ต่อ) 

การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันการผสมเคร่ืองด่ืม 
(Flair Bartender) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวภาพิมล   หาญนอก    
2)  นางสาวธิษณาวดี   ปองประดิษฐ์ 
3)  นางสาวจุฑาทิพย์   การสมพิศ 
การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันการแกะสลักผักและ
ผลไม้  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวสินจัย   จันทร์ขาว 
2)  นางสาวรพีพรรณ   ใยอุ่น 
3)  นายพัฒน์พงษ ์   พิเศษชีพ 
การแข่งขันทักษะ งานเคร่ืองยนต์เล็ก  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง จ านวน  ๒ ราย 
1)  นายณัฐพงษ์     จ่าทัน 
2)  นายธัญมน     เคืองสาร 
การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันงานเขียนแบบเทคนิค 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน 1 ราย 
-  นายกิตติพงษ์    แจ้งไพร ี
การแข่งขันทักษะ เทคนิคการเขียนแบบเคร่ืองกล  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง  
จ านวน  ๑ ราย   
-  นายนันทชัย    ปักเขทะนัง 
การแข่งขันทักษะ การประกวดมารยาทไทย   
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง  
จ านวน  ๕  ราย   
1)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูม ิ
2)  นางสาวดวงมณี   นุติพรรณ 
3)  นางสาวชุลิตา    แย้มชัยภูมิ 
4)  นางสาววราธิป    กุลเขว้า 
5)  นายณัฐพงษ์    สีหลอด 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๔๓ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
25 
(ต่อ) 

การแข่งขันทักษะวิชาการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง  
จ านวน 1 ราย 
-  นายศักดิ์ดา     จุลอักษร 
การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง  
จ านวน 9 ราย 
การแข่งขันทักษะวิชาการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร ์
1)  นางสาวสุภาพร     ชาติทุ่ง 
2)  นางสาวไอลดา    แซ่อึ้ง 
3)  นางสาวปณิตา     เมืองแสน 
4)  นางสาวสุภานันท์     แถมดอน 
5)  นางสาวพันพิสา     พันชาลี 
6)  นางสาววิภาดา     ชมภูวิเศษ 
7)  นางสาวนภาภรณ์     บรรยงค์ 
8)  นางสาวอรพิน     ก้อเมืองน้อย 
9)  นางสาวสุดารัตน์     ทับทม 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

26 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ แข่งขบัร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
พระคุณวันแม่ ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”  
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นายศักดิ์ดา   จุลอักษร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับปวช. เนื่องในการจัด
กิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวสุภาพร   ชาติทุ่ง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

28 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับปวช. เนื่องในการจัด
กิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวธัญญาเรศ   เพชรจ านงค์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



๔๔ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
29 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

พระคุณวันแม่ ระดับปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”  
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวนภัสสร  เกิดผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับปวส. เนื่องในการ 
จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1  ราย 
-  นายอัศวชัย  วรรณการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับ ปวส. เนื่องในการจัด
กิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

32 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่
แห่งชาติ ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”  
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นายนันทชัย  ปักเขทะนัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

33 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวภนิดา  ชุมพร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

34 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นายภูมินทร์   เบียดนอก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

35 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่
แห่งชาติ ระดับปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สาย
สัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวจุฑามาศ   โตเอี่ยม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๔๕ 

 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วนัแม่

แห่งชาติ ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

37 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวพีรวรรณ  ญาติมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

38 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นายวิว   แสนศรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

39 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่
แห่งชาติ ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปี
การศึกษา 2560  จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวเมย์พิษา   มณีจันทร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

40 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงความ ระดับปวช. 
เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา 
มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นายธนากร  เหล่าแค 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

41 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเรียงความ 
ระดับปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 
12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวอรรถยา  จุลธีระ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเรียงความ 
ระดับปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 
12 สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวสุภัตรา  รามศิริ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

43 ได้ร่วมแสดง “ร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค” เนื่องในการจัด
กิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวกุสุมา   เงาชัยภูมิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๔๖ 

 

 
ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ/เกียรติบัตร/ผลงาน จากหน่วยงาน 
44 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน ประจ าปี 2560 

“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
-  นางสาวพันพิสา  พันชาลี 

มูลนิธิเอสซีจี 

45 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนท าดีเพื่อครู” ประเภทเรียนดี 
ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 1 ทุน 
เงินทุน 1,000 บาท เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  นายศราวุธ      พลหินลาด 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ชัยภูมิร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๔๗ 

 

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 :   
 ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประพฤติตนอยู่
ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

 ปัญญาเลิศล้ า : 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการท้ัง 
ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น       
อันส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้จริงได้ท้ังในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

 มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
 ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี   
มีคุณลักษณะท่ีเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น รู้จักการวางตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการท างาน
เป็นคณะ/เป็นทีมกับผู้อื่นได้  ดังค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่”  

 ทักษะควบคู่ : 
 ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือ 
มาตรฐานวิชาชีพ  น าความสามารถท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สู่ชีวิตใหม่ : 
 ผู้เรียนต้องมีอนาคตท่ีดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะท่ีได้รับการอบรม 
ส่ังสอน การฝึกฝนจากวิทยาลัยไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุข 
ตามศักยภาพของตน  

 ธุรกิจสดใส : 
 ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเอง 
ให้เกิดนวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการของสังคม 
องค์กร ท่ีท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามท่ีพึงประสงค์  มีธุรกิจการ
งานท่ีสดใส  ก้าวหน้าตลอดไป 

 เพื่อไทยพัฒนา : 
 ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการ 
พัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
 
 



๔๘ 

 

 
 ๓.๑.๒  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
๑.๒.๑  วิสัยทัศน์ 
 
 

 

ภายในปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เป็นผู้น าท่ีมุ่ง
สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมถึงระดับอาเซียน เป็นบุคคลจิตสาธารณะ  ตระหนักต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

๑.๒.๒  เปูาประสงค์หลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามท่ีหลักสูตรก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานท้ังในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอาเซียน 

๑.๒.๓  วัฒนธรรมองค์กร ผู้น าทางความคิดอย่างริเริ่มและสร้างสรรค์  ท างานเป็นคณะร่วมกัน 
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ท่ี
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

๑. ๒.๔  อัตลักษณ์ ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรมตามปทัส
ฐานของสังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษา
ตามระดับช้ัน คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

๑.๒.๕  ปรัชญา เอกลักษณ์ 
และค าขวัญของวิทยาลัย 

 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 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
สู่การก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

         (๑)  จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา ก าลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพอิสระ 

 (๒)  พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาท้ัง
ภายในวิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัย



๔๙ 

 

อาชีวศึกษา และโรงเรียนการศึกษาอื่น ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง  
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 (๓)  สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ  
จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย   สนับสนุนการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม
อันเป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียน 
การสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 

 ๓.๑.๔  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรม
ตามปทัสฐานของสังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตามระดับช้ัน คือ อิทธิบาท 
๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

  ค าอธิบาย: นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ พึงสะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” หรือ คุณธรรม หรือความเช่ืออื่นๆ ท่ี
ประกอบด้วย ฉันทะ ความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ ก าหนด
กิจกรรม งานหรือประกอบการใดๆ อันเป็นเปูาหมายท้ังการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อมด้วยวิรยิะ คือ 
ความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อใช้วิธีการต่างๆ 
ท าให้บรรลุเปูาหมายของการท่ีท า กิจกรรมหรืองานนั้นๆ  จิตตะ คือความต้ังจิตรับรู้ ฝักใฝุ ใส่ใจ สนใจ 
มุ่งมั่น มีเปูาประสงค์ท่ีก าหนดอยู่ในใจโดยชัดเจนเสมอ และวิมังสา การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผล
ของเปูาหมายท่ีก าหนด กระบวนการ วิธีการที่และผลแห่งกิจท่ีท านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ    

 ๓.๑.๕   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้” 
 ทักษะชีวิต : ทักษะชีวิต เป็นกลุ่มทักษะท่ีไม่ใช่ทักษะทางปัญญา (non-cognitive skills). 
หมายถึง ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ท่ีจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการทักษะเพื่อใช้ใน
การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ใน
อนาคต ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถน าความรู้ในเรื่องต่างๆ  มาเช่ือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการ
คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น และตัดสินใจปฏิบัติในส่ิงท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างมากในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพ การปูองกันการติดเช่ือเอซไอวี (HIV) ยาเสพติด  การท้องไม่พร้อม  ความปลอดภัย 
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ  ท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับ
ปัญหาและความเปล่ียนแปลงต่างๆ  ได้ 
    การตัดสินใจ – สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  ในชีวิตได้อย่างรอบคอบ 
    การแก้ปัญหา – สามารถในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิด
ความเครียด  
        การคิดวิเคราะห์ – สามารถในการวิเคราะห์  แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  รอบตัวได้ 
    การคิดสร้างสรรค์ – ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหา
ทางเลือกต่าง ๆ  และผลท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 



๕๐ 

 

    การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ – เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด และท่าทางเพื่อ
แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการความช่ืนชม   
การขอร้อง การเจรจา ต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 
   การสร้างสัมพันธภาพ – สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และรักษา 
ความสัมพันธ์นั้นไวไ้ด้ 
   การตระหนักรู้ในตน – รู้จักและเข้าใจในตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเอง  
รู้ความต้องการ และส่ิงท่ีไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด  
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ความเห็นใจผู้อื่น – เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน 
ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว อาชีพ ฯลฯ  เข้าใจความรู้สึก และยอมรับ
บุคคลอื่นท่ีต่างจากตนเอง 
    การจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ  รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์ 
มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีจัดการกบัอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าท่ีส่งผลต่อทางลบ 
ต่อร่างกาย และจิตใจได้ 
   การจัดการกับความเครียด – รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด
และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด  

   จิตอาสา : จิตอาสา คือ คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีจิตใจและการปฏิบัติตนในฐานะ
การเป็นผู้ให้แก่บุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม ต้ังแต่การให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงความคิด 
หรือให้ส่ิงของ ให้เงิน ซึ่งเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี รวมท้ังเวลา ท้ังนี้ นอกจากผู้อื่นจะได้รับประโชยน์
แล้ว ส่วนหนึ่งยังจะเป็นการฝึกฝนในการลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองของผู้ให้ 
  ภาวะผู้น า : หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียน นกัศึกษา ท่ีสามารถกระตุ้นน าประพฤติ น า
ปฏิบัติการ และช้ีน าให้บุคคลอื่นมีความกระตือรือร้น เต็มใจกระท าในส่ิงท่ีเขาต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของกลุ่ม ชมรม องค์กร ฯลฯ  เป็นส าคัญ 

 คุณธรรมน าความรู้ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
สร้างเสริมคุณธรรม เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การทดลองท างาน การ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น การศึกษาค้นคว้า การแลกเปล่ียนข้อมูล และข้อคนพบระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้รู้ กระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมี
สมรรถนะตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานทางการศึกษา ในขณะท่ีกระบวนการเรียนรู้ ก็สามารถพัฒนา
คุณธรรมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะคุณธรรมท่ีพึงประสงค์
สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน ท้ังงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
การเรียนรู้ที่ดีจึงควรเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เพราะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
เขาต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน เสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้องรู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ  ถ้าเขาได้ท ามาก ๆ  ก็จะสานก่อเป็นเจตคติ เป็นความเช่ือ และถ้านักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความเคยชิน และกลายเป็นส านึกถาวรท่ีจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ 
 
 
 



๕๑ 

 

 ๓.๑.๖  ค าขวัญ 
 “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่” 

 ๓.๑.๗  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
       ๑. การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
                     (๑)  แต่งต้ังคณะท างานจากฝุายงานต่างๆ เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบัน ด้วยการทบทวน
ธรรมนญู/แผนกลยุทธ์สถานศึกษา มาตรฐาน ข้อก าหนดและตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ 
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน จ านวนนักเรียน นกัศึกษา จ านวนผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร งาน โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานในทุกมิติ ท้ังท่ีเป็นวัตถุประสงค์ เปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
                     (๒)  ก าหนดสภาพปัญหา ด้วยการเทียบเคียงสภาพที่เกิดข้ึนจริง กับ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งช้ีความส าเร็จ นิยามและท าความเข้าใจโครงสร้างตัวแปรของ
ปัญหา ระบุสาเหตุ จุดวิกฤต(Critical Points) และแนวทางส าคัญเพื่อก าหนดประเด็นภารกิจ และ
ระยะเวลาส าหรับการแก้ไขในแต่ละปัญหา  
                    (๓)  จัดท าร่างและเขียนโครงการตามนิยามปัญหาและภารกิจ ตรวจสอบ ก าหนดรหัส
ประจ าโครงการ/งาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่ออนุมัติในหลักการ                     
 (๔)  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๕)  จัดท าปฏิทินตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบจากฝุายต่างๆ น าเสนอคณะ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
                     (๖)  ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตาม วัด/ประเมิน และสรุปผล 
                     (๗)  รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ภาพ ๑  ระบบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน  

- แต่งต้ังคณะ   
ท างานจากฝ่ายงาน
ต่างๆ  
- ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ด้วยการ
ทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ์ 
สถานศึกษา 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนดและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องใน
การประกันคุณภาพ  
- รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งในเชิง
กายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐาน จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
ในทุกมิติ ทั้งที่เป็น
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ   

 

ก าหนด
ระดับปัญหา 

ร่าง/เขียน
โครงการ 

พิจารณา
โครงการ 

จัดท าปฏทินิ
งาน/โครงการ 

ด าเนินงาน/
โครงการ 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ ์

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

 

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

- ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
วิทยาลัย เพื่อ
ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

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

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



๕๓ 

 

 ๓.๑.๘  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

๑.  รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ส่ือส าหรับการเรียนการสอน ๑,000,๐๐๐ 20.10  
๒.  รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 

135,๐๐๐ 2.71 
 

๓.  รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า  
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

25๐,๐๐๐ 5.03 

 

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

390,000 7.84 

 

รวมรายจ่าย 4,975,800   
 
*  ปรับตามบริบทของสถานศึกษา 
*  นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวม 
ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

แผนปฏิบัติการงบประมาณปีการศึกษา  ๒๕60 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

ส านักงานประกันคุณกภาพการศึกษา    
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา    
-  งานพัฒนา/ฝึกอบรม ๒,๐๐๐ 0.04  
-  ระบบการติดตามและประเมินคุณภาพภภายใน ๑6,๐๐๐ 0.33  
-  งานจัดท ารายงานการระเมินตนเอง ๕,๐๐๐ 0.10  
-  งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ๑,๐๐๐ 0.02  
-  งานสารบรรณ 3,๐๐๐ 0.06  
-  การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี ๑,๐๐๐ 0.02  
-  จัดท าแฟูมสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา 5,๐๐๐ 0.10  

รวมงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 33,๐๐๐ 0.67  
ฝ่ายวิชาการ    
งานวิชาการ    
แผนงานหลักสูตรและการสอน    
-  โครงการพัฒนาหลักสูตร  ๒,๕๐๐ 0.05  
-  โครงการพัฒนาแผนการสอน ๓,๐๐๐ 0.06  
-  โครงการนิเทศการสอน ๑,๐๐๐ 0.02  
-  โครงการจัดหาส่ือการเรียน การสอน ๑,๐๐๐ 0.02  
-  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๓,๕๐๐ 0.07  
-  โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(V-net) ๑,5๐๐ 0.03  
-  โครงการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ๑๕,๐๐๐ 0.31  
-  โครงการจัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3,๐๐๐ 0.06  
แผนงานส่งเสริมวิชาการ    
-  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ๑0,๐๐๐ 0.20  
-  โครงการปัจฉิมนิเทศ ๔,๕๐๐ 0.09  
-  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค 3๐,๐๐๐ 0.61  
-  โครงการสนับสนุน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ 3.02  
-  โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าสาขาวิชา ๑,00๐,๐๐๐ 20.10  
รวมงบประมาณงานวิชาการ 1,225,000 24.62  
งานทะเบียนและวัดผล    
แผนงานระบบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา    
-  โครงการจัดท าแฟูมประวัตินักเรียน นักศึกษาใหม่ ๒,๐๐๐ 0.04  
-  โครงการจัดท าระบบและจัดเก็บเอกสารประจ างาน ๒,๐๐๐ 0.04  
-  โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ 12,000 0.25  

 



๕๕ 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

แผนงานวัดผล ประเมินผล    
-  โครงการมอบมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา 
    ท่ีส าเร็จการศึกษา 

130,000 2.62 
 

-  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 3,๕๐๐ 0.07  
รวมงบประมาณงานทะเบียนและวัดผล 149,500 3.01  
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด    
แผนงานระบบห้องสมุด    
-  โครงการพัฒนาระบบและบริการห้องสมุด 20,000 0.41  

รวมงบประมาณงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ๒๐,๐๐๐ 0.41  
งานธุรการและบุคคล    
แผนงานธุรการ    
-  โครงการจัดซื้อวัสดุส่ิงพิมพ์ 5๐,๐๐๐ 1.01  
แผนงานบุคคลและบริการ    
-  โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 150,000 3.02  
-  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 40,000 0.81  
-  โครงการทัศนศึกษาดูงานประจ าปี ๑00,๐๐๐ 2.01  
-  โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 2๐,๐๐๐ 0.42  

รวมงบประมาณงานธุรการและบุคคล 360,000 7.24  
รวมงบประมาณฝ่ายวิชาการทั้งสิ้น(บาท) 1,754,500 35.26  

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร    
งานการเงิน/งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
แผนงานการเงิน    
-  งานจัดท าข้อมูลรับ-จ่ายเงินสด ๑,๐๐๐ 0.02  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน ๓,๕๐๐ 0.07  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตามงบประมาณ ๕๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าข้อมูลบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ 0.02  
-  งานจัดท าข้อมูลวัสดุส้ินเปลือง ๘๐๐ 0.02  
แผนงานเงินอุดหนนุนักเรียน นักศึกษา    
-  งานจัดท าข้อมูลและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบาย 
    เรียนฟรี 15 ปี 

๑,๕๐๐ 0.03 
 

-  งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ ๒๐,๐๐๐ 0.41  
-  งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ 
    - เงินอุดหนุนรายบุคคล 
    - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

๕,๐๐๐ 0.10 
 

 



๕๖ 

 

 

ผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
-  โครงการประชุมผู้กู้ยืมประจ าปี ๕,๐๐๐ 0.10  
-  งานประชาสัมพันธ์ ๕๐๐ 0.01  
-  งานจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืม ๒,๐๐๐ 0.04  
-  งานจัดท า จัดส่งสัญญากู้ยืม ๕,๐๐๐ 0.10  
-  งานปลูกจิตส านึกในการช าระหนี้ ๕๐๐ 0.01  
-  งานส่งแบบประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ๕๐๐ 0.01  
แผนงานบัญชี    
-  งานตรวจบัญชีภายใน ๕๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าบัญชี ๕๐,๐๐๐ 1.01  

รวมงบประมาณงานการเงิน/กองทุน ๙๗,๓๐๐ 1.96  
งานอาคารสถานที่     
แผนงานอาคารสถานที่และพัสดุ/ครุภัณฑ์     
-  งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง ๑,๐๐๐ 0.02  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุ/ 
   ครุภัณฑ์ 

๑,๐๐๐ 0.02 
 

-  งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าข้อมูลจ าหน่ายครุภัณฑ์ ๑,๐๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าข้อมูลก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานท่ีและ 
   ส่ิงแวดล้อม 

๑,๐๐๐ 0.01 
 

-  งานจัดท าข้อมูลซ่อมบ ารุง ๑,๐๐๐ 0.01  
-  งานจัดท าข้อมูลยานพาหนะ ๑,๐๐๐ 0.01  

รวมงบประมาณงานอาคารสถานที่ ๘,๐๐๐ 0.16  
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากรทั้งสิ้น ๑๐๕,๓๐๐ 2.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
งานส่งเสริมพฤติกรรม    
แผนงานคุณธรรมน าความส าเร็จ    
-  งานตรวจสอบการมาเรียน(สาย ลา ขาด) ๓,๐๐๐ 0.06  
-  งานระเบียบวินัย (การมาเข้าแถว การแต่งกาย) ๒,๐๐๐ 0.04  
-  งานครูที่ปรึกษา(ติดตามพฤติกรรมและตรวจสอบ 
   การออกนอกบริเวณวิทยาลัย) 

๒,๐๐๐ 0.04 
 

แผนงานส่งเสริมจริยธรรม    
-  งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐ 0.20  
-  งานติดต่อประสานงาน เย่ียมบ้าน และให้ค าปรึกษา  
   ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 

๓,๐๐๐ 0.06 
 

รวมงบประมาณงานส่งเสริมพฤติกรรมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 0.41  
งานกิจกรรม    
แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ/ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

  
 

-  งานวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  100,000  2.01  
-  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม     55,000 1.11  
-  งานศึกษาดูงาน  100,000  2.01  
แผนงานส่งเสริมกิจกรรม    
-  งานบริการวิชาการ วิชาชีพ    10,000  0.20  
-  งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)    60,000  1.21  
-  งานกีฬาภายใน    50,000  1.01  
-  งานฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา    30,000  0.61  
แผนงานพยาบาล    
-  งานบริการห้องพยาบาล      10,000  0.20  
-  งานตรวจสุขภาพประจ าปี     100,000  2.01  
-  งานประกนัอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร     100,000  2.01  

รวมงบประมาณฝ่ายกิจกรรมทั้งสิ้น 615,000 12.36  
รวมงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 635,000 12.77  

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ฝ่ายแผนและความร่วมมือ    
งานสัมพันธ์ชุมชน    
แผนงานแนะแนว    
-  แนะแนวการศึกษา (สถานศึกษา+สถานประกอบการ) ๕๐,๐๐๐ 1.01  
-  งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ๓,๐๐๐ 0.06  
-  งานทุนการศึกษา 2,050,๐๐๐ 41.20  
แผนงานประชาสัมพันธ ์    
-  งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น ๕๐,๐๐๐ 1.01  
-  งานชมรมรถตู้และศูนย์ประสานงาน ๔๐,๐๐๐ 0.81  
-  งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ Facebook ๕,๐๐๐ 0.10  
-  งานผลิตส่ือ/ปูายประชาสัมพันธ์ ๑๐๐,๐๐๐ 2.01  
-  โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี ๓๐,๐๐๐ 0.61  
แผนงานความร่วมมือการจัดการศึกษา    
Junior Job Training 10,000 0.20  

รวมงบประมาณฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนทั้งสิ้น 2,338,000 46.99  
โครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ    
งานทวิภาคี (ระบบพิเศษ)      10,000 0.20  
รวมงบประมาณโครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ 10,000 0.20  

รวมงบประมาณฝ่ายแผนและความร่วมมือทั้งสิ้น 2,338,000 49.99  
รวมงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 4,975,800 100.00  

 
 

 



๕๙ 

 

๓.๑.๙  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 (๑) ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติจริง  

(๑.๑) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ขออนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(๑.๒) ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมจัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบและ     

ขออนุมัติงบประมาณ  
(๑.๓) แต่งต้ังคณะท างาน 
(๑.๔) ประชุมคณะท างาน มอบหมายหน้าท่ี และซักซ้อมความเข้าใจในวัตถุประสงค์  

เปูาหมายและรายละเอียดของงาน รวมท้ังการทบทวนสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีท่ี
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดิมของปีท่ีผ่านมา 

(๑.๕) ด าเนินงานตามวิธีการท่ีก 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/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง-ประชาสัมพันธ ์

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

-ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ประสาน
ผู้เก่ียวข้อง/
บุคลากร/
วิทยากร 

-ด าเนินงาน 

- ซักซ้อมภารกิจ
คณะท างาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- แต่งต้ัง
คณะท างาน/
ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- เสนอโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ  



๖๐ 

 

๓.๑.๑๐  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                     โดยภาพรวม จากงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 80 รายการ ในปี
การศึกษา ๒๕60 ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญา อัตลักษณ์ผู้เรียน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยสามารถด าเนินการตามงาน/โครงการและกิจกรรมไปตามปฏิทินและเงื่อนเวลา
ท่ีก าหนด ด้วยกระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เมื่อท าการวัดและประเมินผลพบว่า งาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในระดับท่ีเกิน
กว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรม เกินกว่าระดับ
คุณภาพ ๔.๐ ตามมาตรวัด ๕ ระดับ  

    อนึ่ง ส าหรับระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยท่ีวิทยาลัย ได้ก าหนดและยังคงระบบ
กิจกรรมท่ีออกเป็น ๒ ประเภท คือ กิจกรรมอันเกิดจากการก าหนดและวางแผนของวิทยาลัย ซึ่ง
กระบวนการด าเนินงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยาลัย ท้ังในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา 
ในขณะท่ีกิจกรรมอันเกิดจากการประสานขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือมายัง
วิทยาลัยจากหน่วยงาน/องค์การต่างๆ ภายนอก ซึ่งวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือด้วย งาน/โครงการ/
กิจกรรมจากภายนอกนี้ มีส่วนท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยในด้านปัจจัยงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเวลาเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาและยังส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการท าหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการบริการของวิทยาลัยต่อสังคม และผล
การด าเนินงานกิจกรรมเหล่านี้ก็มีประสิทธิผลในระดับน่าพอใจและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป   

     จากข้อมูลและสารสนเทศท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานตามงาน/
โครงการ/กิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้เรียนอันเป็นผลผลิตของวิทยาลัย มีสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังท่ี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน และอยู่ในระดับคุณภาพดีตามเกณฑ์การประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  อีกท้ังนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์อันดีอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ ดังในช่วงระยะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในองค์กร หน่วยงานหรือในสถานประกอบการ ก็มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันเป็นท่ียอมรับและพึง
พอใจของหน่วยงานนั้น ๆ ในระดับดีขึ้นไป จึงนับว่าวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญ  
งอกงามรอบด้านท้ังในความเป็นคนเก่ง ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

   ในปีการศึกษา ๒๕60 นี้ อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนทุกระดับยังอยู่ในระดับไม่น่า
พอใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 20.71 (ซึ่งสูงกว่า ร้อยละ ๑๕ อันเป็นเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาก) 
อย่างไรก็ตามวิทยาลัย จะยังไม่นิ่งนอนใจด้วยการให้ความสนใจติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะภาพรวม
จากอัตราการออกกลางคันอันเป็นผลการส ารวจอัตราการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบว่ามีอัตราการออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ  20.71 ซึ่ง
มากกว่าเปูาหมายท่ีวิทยาลัยก าภหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15.00 ปัญหานี้ปรากฏชัดเจนในระดับ ปวช. ๑ 
ในช่วงส้ินภาคเรียนท่ี ๑ นอกจากนี้ ได้แก่ปัญหาด้ังเดิมท่ีเกี่ยวกับผลการเรียนในวิชาส าคัญอันเป็นเครื่องมือ
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ในการเรียนรู้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก็ยังปรากฏอยู่ แม้ว่าอัตราส่วน
ของผลการเรียนจะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานในการเรียน
ในรายวิชาอื่นๆ และเป็นอุปสรรคส าหรับผู้เรียนท่ีจะสามารถสร้างความรู้ในระดับก้าวหน้าได้ทันหรือ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)  

ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ 
บริหารธุรกิจด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และ ปวส. ตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม ๕ หลักสูตร ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท้ังหมด ในระหว่างและเมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 
ปรากฏว่าอยู่ท้ังระบบในระดับ “ดี” มีอัตราส่วนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชาต่อ
นักเรียน นักศึกษา รวมเฉล่ีย ประมาณ  ๑ : 28 ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่แล้วได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและด าเนินการประเมินผล
ตามสภาพจริง เมื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพบว่าอยู่ในระดับดี มีการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ท้ังนี้ โดยมีการพัฒนาครู บุคลากรทุกคนในปีการศึกษานี้ เกินกว่า ๒๐ 
ช่ัวโมงขึ้นไป  ในขณะท่ีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยการบริหารจัดการจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
มากมายและเพียงพอ อาทิ มูลนิธิธรรมดีได้ดี สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตจังหวัดชัยภูมิ 
(สรช.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ส านักงาน ปปส. จังหวัดชัยภูมิ  
สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  วัดปุาชัยภูมิวนาราม วัดสว่างอารมณ์ ส านักปฏิบัติธรรมถ้ าวัวแดง อ าเภอภักดีชุม
พล จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  ถนนน้ าพอง  ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง  จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น วิทยาลัยยังสามารถประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงาน สถานศึกษา 
องค์การเพื่อร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอันท่ีจะพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
จ านวนมากกว่า ๒2๐ แห่ง  และจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนท้ังสองระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ  การฝึกวินัยระเบียบแถว การประดิษฐ์ การ
จัดดอกไม้ การท าบายศรี การจัดและตกแต่งโต๊ะ รวมท้ังการผูกผ้าตกแต่งสถานท่ีและในพิธีต่างๆ  

ในด้านการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีโอกาสพบกับอาจารย์ท่ีปรึกษา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (Morning Talk/Home 
Room) ด้วยการให้มีการตรวจสอบการมาเรียน รับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ จึงพบว่าพฤติกรรม
ด้านจิตพิสัยของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับดี  มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และพบว่านักเรียน นักศึกษา
มากกว่าร้อยล ๙๕ ปลอดสารเสพติด มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ดังได้กล่าวแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาทิ 
การปลูกปุา ซ่อม/สร้างฝายชะลอน้ า การให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีขาดแคลน 
การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา เช่น จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ 
“ธรรมดี ได้ดี” ตามหลักคุณธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  จัดให้มีการสวดมนต์เช้า
ร่วมระหว่างคณะครู นักเรียน นักศึกษาในวันธรรมสวนะ การตักบาตรข้าวสาร -อาหารแห้งในทุกวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายทุกเดือน การแห่เทียน-ถวายเทียนพรรษา วันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ 
วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลท่ี  9  ในฐานะ 
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“วันแม่แห่งชาติ” การร่วมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญเดือน ๖ ซึ่งเป็นท าบุญ
ประกอบขบวนแห่บายศรีเพื่อสักการะเจ้าพ่อพญาแล การเฉลิมฉลองเจ้าพ่อพญาแลประจ าปี ท้ังนี้ เพื่อ
ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อบรรพวีรชน ความรักในท้องถิ่นและความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ด้วยการพัฒนา
ผู้เรียนประกอบกับระบบดูแลช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ   
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึษาผู้มีผลงาน
เป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาผ่านสมาคมการศึกษาเอกชนและได้รับรางวัลพระราชทานผ่านกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะตอบ
ปัญหาทางด้านบัญชี  เหรียญทอง และเหรียญเงิน  จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแข่งขัน 
Speech  เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English  Quiz)   เหรียญทอง 
จากการแข่งขันทักษะวิชาการประกอบเครื่องและติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชา Adobe Photoshop Cs5  เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะ
วิชา  Microsoft Office Excel  2010  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชา    
การสร้างเว็บเพจ เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส่ือประสมมัลติมีเดีย  
เหรียญทอง  จากการแข่งขันทักษะวิชาเทคนิคการน าเสนอสินค้า เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะ
วิชาการเขียนแผนธุรกิจ  เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาธุรกิจท่ัวไป เหรียญทอง  
จากการแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันการผสมเครื่องด่ืม (Flair Bartender)  เหรียญเงิน จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก  
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันงานเขียนแบบเทคนิค เหรียญทองแดง  จากการ
แข่งขันทักษะเทคนิคการเขียนแบบเครื่องกล  เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย 
เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  เหรียญทอง จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง และเหรียญทอง  จากการแข่งขันทักษะร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๓2   ระหว่างวันท่ี  7 - 8  กุมภาพันธ์  ๒๕60 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

   ส าหรับในส่วนของการบริการวิชาชีพสู่สังคมนั้น ในปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิธุรกิจได้จัดให้มีบริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วม
เป็นเจ้าภาพโครงการ การออกบริการฝึกนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการผูกผ้า/
ตกแต่งสถานท่ีและพิธีต่างๆ รวมท้ังการอาสาเป็นแกนน าในการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ ตาม
โครงการ ๑ ช่วย ๙ “ห่วงโซ่คุณภาพ” ของ สมศ. เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔  

   ในปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัย ได้บริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาผลิตนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการท้ังในลักษณะบุคคล  และ     
เป็นกลุ่ม และน าเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เว็บไซท์ของวิทยาลัย และ การประชุมสัมมนาท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย การแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น 
อันสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในด้านนี้ คือวิทยาลัย มุ่งเน้นความส าเร็จในทางวิชาการ และก าหนดงบประมาณให้ตาม
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นโยบายอย่างเพียงพอ ท าให้ในปีนี้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ จ านวนมาก ดังท่ีปรากฏในหัวข้อท่ี ๒.๓   

ส าหรับในด้านภาวะผู้น าและการจัดการนั้น ผู้บริหารของวิทยาลัยโดย ดร.อรอุมา  
ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ ได้บริหารจัดการตามหลักการบริหารศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ด้วยการกระจายอ านาจให้กับผู้เกี่ยวข้องตามระดับช้ัน อันเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีได้รับการพัฒนาตามลักษณะงานในหน้าท่ี เช่น รองผู้อ านวยการ ๔ ฝุาย   
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ในระดับหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์วิทยาลัย มีความส าเร็จท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
การบริหารจัดการในทุกฝุาย งาน/โครงการ/ กิจกรรมนั้น ต่างถูกก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ สามารถตัดสินใจ
ได้ตนเอง ตามโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีก าหนด การเตรียมการ การก ากับติดตามภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีสรรหามาโดยวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน ในขณะท่ีได้ท าให้องค์กรมีกระบวนการสร้างและ
พัฒนาท้ังองค์ความรู้ท่ีชัดแจ้งและแฝงเร้น แสวงหา จัดเก็บ เรียนรู้ แล้วเผยแพร่ ท้ังในระดับบุคคลและ
องค์กร ท่ีน าไปสู่การเป็นชุมชน/สังคมความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาท่ัวท้ังองค์กร เพื่อ
สามารถบริหารจัดการความเส่ียง ให้การรับรอง และประกันความมั่นใจในคุณภาพของ ผู้ เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการน าของผู้บริหารสูงสุดเอง ท่ีสามารถใช้ทักษะได้
อย่างรอบด้าน  ท าให้วิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ ด้วยเหตุท่ีผู้บริหารสูงสุดได้ใช้จุดแข็ง
ของตนเอง คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ท่ีได้ ทุ่มเท และอุทิศตนให้เห็นในเชิงประจักษ์เพื่อการท างานให้กับ
สังคมมาโดยตลอดนั่นเอง การครองตน ครองคน และครองงานของผู้บริหารวิทยาลัยท าให้เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนการศึกษาและสังคมท่ัวไป ดังท่ีได้รับการมอบหมายให้เป็นนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ นายกสมาคมส่งเสริม
ธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ กรรมการสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมท้ัง 
รางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕60 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 าเนินงานเสร็จส้ิน 

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

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

 
 
 
 
 

 ๓.๑.๑๒  ผลการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม  
                         งาน/โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินไปตามขั้นตอนและเวลาของกระบวนการท่ี
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากวิทยาลัยมีกิจกรรมจ านวนมากในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท าให้การ
วัดประเมิน สรุปและรายงานผลบางส่วนยังคงมีความล่าช้า ในขณะท่ีงาน/โครงการ/กิจกรรมบางส่วน
จะต้องใช้เวลาในการรอเพื่อให้ได้ข้อมูลชุดสุดท้ายท่ีจะท าให้ข้อมูลท้ังหมดสมบูรณ์มากท่ีสุด  เช่น จ านวน
นักเรียน นักศึกษามีงานท า และศึกษาต่อ รวมทั้งความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้เรียน หรือใน
กรณีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ โดยท่ีบุคลากรของสถานศึกษา
เอกชนมีจ ากัดเท่าท่ีจ าเป็น บุคลากรต้องท าหน้าท่ีได้อย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มักจะมีการ
เปล่ียนแปลงเสมอท้ังท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งลาออก บุคลากรใหม่ และการปรับโยกย้าย
งานบุคลากรเก่า ท าให้ขาดความต่อเนื่องของงาน การใช้วิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูลจะต้องท าความ
เข้าใจให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและส่งผลให้การสรุปงานของส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาล่าช้าไปด้วย ในปีการศึกษา ๒๕60 นี้   ยังมีปัญหา  ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ท่ีบางส่วนเริ่มเส่ือมไป ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ ท าให้ยังไม่สามารถใช้
ระบบสารสนเทศใหม่ได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งวิทยาลัย จะต้องหาสาเหตุหลักและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป                    
    ๓.๑.๑๓ ข้อเสนอแนะ 
                หน่วยงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน: สมศ.)  ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการรายงานหรือแบบข้อมูลต่างๆ 
เพื่อท่ีจะได้เป็นการลดภาระงานของวิทยาลัย และมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการประสาน/มอบหมายโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

จัด/ปรับ
ปฏิทิน 

มอบหมาย
ผู้ติดตาม 

ก าหนด
รูปแบบ 

ก าหนดวิธีการ/
เคร่ืองมือ 

ด าเนินงานตาม
ก าหนด 

ประมวลผล
ข้อมูล/ประเมิน 

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

- จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

- ขออนุมัติ 

- แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

- ประมวลผล 

- วิเคราะห์ 
- สรุป/ท า

รายงาน 

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

- ก าหนดวิธี/
ตรวจสอบ/
สร้างเครื่องมือ
และ
ก าหนดเวลา 

- ก าหนด 
รูปแบบ/วิธีการ
ผนวกกับการ
อ้างอิงตามคู่มือ
การประกัน
คุณภาพภายใน 

- ก าหนด/
มอบหมายให้
หัวหน้างานเป็น
ผู้ติดตามหลัก  
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เอกชนท่ีจะให้สถาบันและหน่วยงานเกี่ยวหรือผู้เช่ียวชาญการอาชีวศึกษามาท าหน้าท่ีเป็นเสมือนพี่เล้ียง 
(Mentor) ของวิทยาลัยควรปรับ ก าหนดและลดตัวแปรท่ีเป็นมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพการ
อาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง พร้อมกับให้สถานศึกษาประเมินตนเองให้มากท่ีสุด และมีการประเมินภายนอก
ในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีจ าเป็นเท่านั้น ส าหรับสถานศึกษานั้น ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการ
อาชีวศึกษาด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการเพื่อรักษานักเรียน นักศึกษา
ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กิจกรรม และการดูแลช่วยเหลือเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ให้มากขึ้น ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ควรพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรใหม่
หรือหน้าท่ีใหม่อย่างจริงจัง แต่ควรจะใช้คู่มือการปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนปฏิบัติการและเทคโนโลยี
สารสนเทศอ้างอิงในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น  

   ๓.๑.๑๔ การพัฒนาปรับปรุงงาน  
                      วิทยาลัย มีพื้นฐานท่ีดีในด้านบุคลากรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
ผู้เรียนศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆ วิทยาลัย จึงควรก าหนดทิศทางเพื่อน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมสู่สังคมผ่านวิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจ ด้วยการศึกษาจากจุดแข็ง
ตนเองแล้วบริหารจัดการเพื่อสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงอัตลักษณ์ตามหลักอิทธิบาท 
๔ ท่ีสูงขึ้น ชัดเจนท้ังในเชิงลึก และระดับกว้าง ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่ คือ ความพร้อม
ในด้านบุคลากร ท่ีเป็นครูวิชาชีพ และครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์เพียงพอ  บุคลากรเหล่านี้ จะ
เป็นชุมชนนักวิชาชีพแห่งการเรียนรู ้ (Professional Learning Community) ที่ส าคัญของวิทยาลัย 
หากได้รับการพัฒนาในเชิงเทคนิคระดับสูงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบรรยากาศองค์กรแบบเปิด
ยิ่งขึ้น มีระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกับการธ ารงคุณธรรมบริหารแห่งพรหม คือ ทาน      
ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา ในขณะท่ีวิทยาลัย มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน ผู้เรียนและครู 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในวิทยาลัย อย่างเพียงพอ หากวิทยาลัยก าหนดจุดเน้นท่ีชัดเจนให้เป็น
ค่านิยมองค์กรและเปูาหมายร่วมแล้ว ผลิตภาพด้านผู้เรียนก็จะสามารถแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาคและ
ระดับประเทศต่อไปได้ และจากการที่ผู้บริหารมีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการ ท้ังในด้านหรือทักษะเชิง
มโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ และทักษะเชิงเทคนิคหรือวิชาการ ย่อมสามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือ
ท้ังจากภายในและจากภายนอกเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้วิทยาลัย ก้าวหน้าสู่การมี
เกียรติภูมิในระดับภาค ระดับประเทศ หรือในระดับท่ีกว้างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้ 

   ๓.๑.๑๕  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
     มาตรฐานท่ี  ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ี  
                                          (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ – ๒) 
     มาตรฐานท่ี  ๒ ด้านการบริหารจัดการการศึกษา ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งช้ี  
                                                (ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ – ๘) 
     มาตรฐานท่ี  ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย    
                                          ๔ ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี ๙-๑๒) 
     มาตรฐานท่ี  ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ี  
                                          (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓-๑๔) 



๖๖ 

 

 ๓.๒  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  
เมื่อวันท่ี  ๒๘-๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เมื่อวันท่ี ๒๘-๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๒๒ ข้อ  เรียง
ตามล าดับความเร่งด่วนจากมากไปน้อย 
ดังต่อไปนี ้  
        ๙.๓.๑  สถานศึกษาควรมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอก เพื่อน าผลการประเมินมาก าหนด
เปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
      
       ๙.๓.๒  ควรให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติงาน ท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาฯ อย่างชัดเจน   
        
       ๙.๓.๓  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม และเสริมความรู้พื้นฐานเช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนท้ังสาม
ด้าน (ความรู้ ความสามารถ ความคิด) ปลูกฝัง
และจัดกิจกรรมให้ความส าคัญและตระหนักใน
การน าไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑ มีการปรับและ
ประกาศใช้วิสัยทัศน์ ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ ด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ ด้วยโครงการ 
งบประมาณและจัดให้มีการ
ประเมินท่ีประกอบด้วยคณะผู้
ประเมินท้ังภายในและภายนอก  
๙.๓.๒ ครู บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนปฏิบัติงาน 
 
๙.๓.๓ ท าความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนในวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และ
จัดให้มีการสรุป สอบถาม สอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมีปัญหาท้ังใน
เวลาท้ายคาบเรียน และใกล้
สอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑ ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมาย
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งผลต่อ
ชุมชนท้องถิ่น  
 
 
๙.๓.๒ ทุกฝุายมีส่วนร่วม
และมีความเข้าใจในการ
น าสู่การปฏิบัติ 
 
๙.๓.๓ นักเรียนระดับ 
ปวช. สอบ V-NET    มี
คะแนนเฉล่ียสูงก่วาหรือ
เท่ากับค่าเฉล่ียระดับชาติ
ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น 



๖๗ 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

       ๙.๓.๔ สถานศึกษาควรมีการท าสัญญา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
หน่วยงานราชการ และเอกชน ท่ีชัดเจนในการ
แลกเปล่ียนบุคลากรร่วมกัน 
     ๙.๓.๕ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของบุคลากร และสนับสนุนในการให้บุคลากรได้
ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 
     ๙.๓.๖ ควรจัดสัมมนาร่วมกันในการ
วิเคราะหค์วามเส่ียงและจัดท าแผนงานควบคุม
ความเส่ียงในทุกด้านของสถานศึกษา  
 
     ๙.๓.๗ สถานศึกษาควรวิเคราะห์และเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-NET แต่เนิ่นๆ  
   
 
       ๙.๓.๘ ควรให้เวลามากขึ้นในการ    
วางแผนงานของสถานศึกษาท่ีประชาคมมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ  
  
 
     ๙.๓.๙ สถานศึกษาควรมีระบบติดตาม
ข้อมูล เก็บข้อมูล และประมวลผล ด้านผู้ส าเร็จ
การศึกษาและการมีงานท า ควรเช่ือมโยงระบบ
ท้ังหมดเป็นระบบเดียวกัน เพื่อประมวลผลได้
อย่างถูกต้องและตรงความวัตถุประสงค์ 
       ๙.๓.๑๐ ควรเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง
ในการส่ือสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากส าคัญมาก 
ไปส าคัญน้อย เช่น สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ 
อีเมล์ แบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากบริษัท) 
เพื่อน ผู้ปกครอง บุตรหลานครู/อาจารย์ บริษัท 
(แบบสอบถามความพึงพอใจ) และ ไปรษณียบัตร 
เป็นต้น   

๙.๓.๔ จัดให้มกีารท 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
คณะกรรมการท่ีส่วนประกอบองค์
คณะมาจากชุมชนร่วมในการส ารวจ
ปัญหา วางแผน ปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผล รวมท้ังรับรู้ในผลการ
ด าเนินงาน  
๙.๓.๙ จัดให้มีระบบและ
ผู้รับผิดชอบในการติดตามเก็ย
ข้อมูลผ็ส าเร็จการศึกษา 
 
 
๙.๓.๑๐ ด าเนินการในทุกช่องทางท่ี
เป็นไปได้ 

๙.๓.๔ ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ท้ังท่ีมี
รายได้และไม่มีรายได้   
ท้ังภายในและต่างจังหวัด 
๙.๓.๕ ครูมีนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร
ภายนอก เช่น สรช. 
๙.๓.๖ ทุกฝุาย/คนร่วม
รับรู้ในแผนการบริหาร
ความเส่ียงและน าสู่การ
ปฏิบัติ  
๙.๓.๗ จ านวนนักเรียนท่ีมี
คะแนนเท่ากับ
ระดับประเทศขึ้นไปมี
อัตราส่วนเพิ่มข้ึน 
๙.๓.๘ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ
น าแผนสู่การปฏิบัติ
รวมท้ัง การวัดและ
ประเมินผล และรบรู้ใน
ผลการด าเนินงาน  
๙.๓.๙ ผู้ส าเร็จการศึกษา
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่/หมาย 
เลขโทรศัพท์ อาชีพอิสระ
ท าให้การติดตามผู้ส าเร็จ
ใหม่มีปัญหา  
๙.๓.๑๐ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเปล่ียนแปลงท่ี
อยู่/หมาย เลขโทรศัพท์ 
อาชีพอิสระท าให้การ
ติดตามผู้ส าเร็จใหม่มี
ปัญหา แต่ไม่มีปัญหาในผ็
ส าเร็จรุ่นเก่าท่ีต าแหน่ง
หน้าท่ีคงท่ี 



๖๘ 

 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

       ๙.๓.๑๑ ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริม
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพิ่มข้ึน ท้ังในด้านการ
วางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการ 
เพื่อวางแผนในปีต่อๆ ไป (PDCA) 
       ๙.๓.๑๒ สถานศึกษาควรเน้นและเพิ่มเติม
การท างานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากผลการเรียนในบางรายวิชาส าหรับนักเรียน
บางคนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ าหรือมีปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาของ
ส่ือการเรียนการสอนต่อไป เช่น เน้นการเรียน
การสอนด้านภาษาให้มากขึ้นทุกสาขา เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน เน้นการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับงาน
ด้านอาชีวศึกษา  
     ๙.๓.๑๓ สถานศึกษาควรปรับสัดส่วน
ระหว่างนักเรียนต่อโครงงานให้เหมาะสม โดย
การพิจารณาหัวข้อโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน  
 
     ๙.๓.๑๔ สถานศึกษาควรส่งเสริมในการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับสูงกว่าสถานศึกษาให้มากขึ้น
ท าร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น 
 
      ๙.๓.๑๕ สถานศึกษาควรอบรมและส่งเสริม
พัฒนาผลงานและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ท้ัง
แนวคิดและช้ินงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย และ
เผยแพร่ในระดับประเทศ น ามาใช้ประโยชน์ในวง 
กว้างมากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน และให้ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง หรือประมาณ ปี
ละ ๒ เรื่อง 

๙.๓.๑๑ มีการแนะแนวการศึกษา
ต่อท้ังภายในวิทยาลัย และจาก
สถาบนัอื่นๆ  
 
 
๙.๓.๑๒ จัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีและรายกลุ่มท้ังในด้าน
วิชาการและการปรับพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑๓ จัดให้มีการปรับใหม่ตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
 
 
 
๙.๓.๑๔ วิทยาลัยก าหนดให้มี
นโยบายส่งเสริม 
 
 
 
๙.๓.๑๕ วิทยาลัยก าหนด        
เป็นนโยบายและจัดให้มีการอบรม
และส่งเสริมพัฒนาผลงานและ
งานวิจัย เชิงสร้างสรรค์ท้ังแนวคิด
และ ช้ินงานให้ครูผลิตผลงานวิจัย 
 

๙.๓.๑๑ อัตราการ
ประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อของผู้เรียนอยู่ในระดับ
น่าพอใจ 
 
๙.๓.๑๒ อัตราส่วนผู้เรียน
ท่ีมีผลการสอบ V-NET 
ในระดับคะแนนเฉล่ียใน
ระดับประเทศขึ้นไปสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๓.๑๓ มีผลงานของผู้ 
เรียนท่ีหลากหลายและ
เพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนาต่อไป 
๙.๓.๑๔ มีผลงานของผู้ 
เรียนท่ีหลากหลายและ
เพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณ แต่
ในเชิงคุณภาพควรปรับ 
ปรุงพัฒนา 
๙.๓.๑๕ ครูผลิตผลงาน 
วิจัยและเผยแพร่ในระดับ
จังหวัด และออนไลน์  



๖๙ 

 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

     ๙.๓.๑๖ สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้แต่ละ
สาขางานได้มีการบริการวิชาการร่วมกัน   
 
 
     ๙.๓.๑๗ สถานศึกษาควรมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบหน้าท่ีตามกฎหมายให้มากขึ้น 
       ๙.๓.๑๘ สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา
รูปแบบ ข้อมูลใน Website ให้มีสารประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและบริการทางวิชาการ 
      ๙.๓.๑๙ สถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับ
สาขางานให้มากขึ้น 
     ๙.๓.๒๐ สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการให้กับบุคลาการ 
 
 
 
     ๙.๓.๒๑ ควรพัฒนารูปแบบการประเมิน
บุคลากรเพื่อให้สอดคลอดคล้องกับบทบาทของ
บุคลากรต่อการพัฒนาสถานศึกษา  
       ๙.๓.๒๒ การน าผลของการประเมิน
บุคลากรมาท าการวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป  

๙.๓.๑๖ วิทยาลัยบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นหน่วย 
งานภาครัฐ เอกชน และควรจัดให้ 
อาทิ การออกช่วยฝึกพื้นฐานอาชีพ
โดยครูและผู้เรียนด้านการผูกผ้า
ประดับตกแต่ง 
๙.๓.๑๘ วิทยาลัยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการ
จัดระบบสารสนเทศและพัฒนา เว็บ
ไซท์ให้มีสาระและ ประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยและการบริการทาง
วิชาการ 
 
๙.๓.๑๙ จัดให้มีการพัฒนาท้ังด้วย
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
  
๙.๓.๒๐ จัดให้มีค่าวิทยฐานะ
ส าหรับผลงานทางวิชาการและ
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 
๙.๓.๒๑ วิทยาลัยมีรูปแบบและ
พัฒนาการประเมินบุคลากรประจ า
ทุกปี 
๙.๓.๒๒ วิทยาลัยใช้ผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการในทุกฝุายงาน 
 

๙.๓.๑๖ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยและ
ชุมชนเข้มแข็ง ครูและ
ผู้เรียนมีประสบการณ์
เพิ้มข้ึน 
 
 
๙.๓.๑๘ วิทยาลัยมี
ระบบข้อมูลและสาร 
สนเทศท าให้สะดวกต่อ
การน าไปใช้ 
 
 
 
๙.๓.๑๙ ครู/บุคลากรมี
ช่ัวโมงการพัฒนา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๙.๓.๒๐ ครู/บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจเพิ่มขึ้น ครู
สร้างนวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 
๙.๓.๒๑ บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจ 
 
๙.๓.๒๒ วิทยาลัยมีแนว
ทางการพัฒนา 
ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ี
กระตือรือร้นในการ
ท างานขึ่น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   
เมื่อวันท่ี  ๒๑-๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘   



๗๐ 
 

 

๔.  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีที่มีงานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชพีอิสระ 

ระดับชั้น สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
1 ปี 

จ านวนผู้ที่ได้
งานท า 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม ร้อยละ จ านวน
แบบ

ส ารวจ
ที่ส่ง 

จ านวน
แบบ

ส ารวจ
ที่ตอบ
กลับ 

ร้อยละ 

จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 

ไม่ตรง ตรง 
ไม่
ตรง 

ตรง ไม่ตรง ตรง 
ไม่
ตรง 

ตรง ไม่ตรง ตรง 
ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป 
ด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 18 1 1 0 15 0 0 1 16 5.56 88.89 5.00 4.73 80.00 3.83 75.00 4.12 100.00 3.83 75.00 

ปวช. 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

15 1 2 0 11 0 0 1 13 6.67 86.67 5.00 4.34 80.00 4.23 100.00 4.00 100.00 3.85 75.00 

ปวช. ยานยนต์ 8 1 0 0 4 1 1 2 5 25.00 62.50 5.00 4.38 80.00 3.58 75.00 3.58 75.00 3.58 75.00 

ปวช. การโรงแรม 7 0 3 1 2 1 0 2 5 28.57 71.43 5.00 4.29 80.00 4.17 100.00 4.17 100.00 3.34 75.00 

ปวส. การบัญชี 56 2 7 3 37 3 4 8 48 14.29 85.71 5.00 4.29 80.00 4.17 100.00 4.59 100.00 4.48 100.00 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 1 4 1 18 1 3 3 25 10.00 83.33 5.00 4.67 80.00 4.11 100.00 4.29 100.00 4.29 100.00 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ 15 3 4 2 3 0 3 5 10 33.33 66.67 5.00 4.34 80.00 4.23 100.00 3.85 75.00 4.23 100.00 

ปวส. 
บริการส่วนหน้า
โรงแรม 

8 1 3 1 3 0 0 2 6 25.00 75.00 5.00 4.38 80.00 4.29 100.00 4.29 100.00 4.29 100.00 

รวม 157 10 24 8 93 6 11 24 128 15.29 81.53 40 35.42 88.55 32.61 92.07 32.89 92.86 31.89 90.03 



๗๑ 
 

 

 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนี่งปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 81.53 

๒.  สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80.00 

๓.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ 93.75 

๔.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไปของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 93.75 

๕.  สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ 87.50 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอา้งอิง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

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

สถานประกอบการ  หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  
๘. หลักฐาน/ร่องรอยการจัดให้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในด้านการบริหารจัดการ  

จัดระบบการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การและ
สถานประอบการ  
 
 
 
 



๗๒ 

 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การก าหนดแผนงาน โครงการมีความชัดเจน 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการเรียน 

การสอน การวัดผล/ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- เอกสารการนิเทศ ภาพถ่าย คลิปบันทึกการนิเทศ ความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา องค์การ 
หน่วยงานผู้ประกอบการ 

- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนะเทศก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การนิเทศ  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังชุมชน หน่วยงาน องค์การ 

สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ 

 จุดควรพัฒนา 
วิทยาลัยโดยผู้เกี่ยวข้องทุกระดับควรให้ความส าคัญ ตระหนักในการประสานความร่วมมือกับ

นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะออกไปประกอบอาชีพอิสระ ประกอบวิชาชีพ หรือศึกษาต่อ 
รวมท้ังการประสานกับหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ สถานศึกษาในการประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          วิทยาลัยก าหนดให้กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นขั้นตอนหลักและ
ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของระบบการศึกษา ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการจริงจัง ต่อเนื่อง ท าความเข้าใจกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ จัดให้มีแบบส ารวจ ระบุท่ีอยู่ส่งกลับชัดเจน มอบให้นักเรียน 
นักศึกษา ติดแสตมป์ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ประเมินท่ีจะส่งแบบกลับวิทยาลัย 
 



๗๓ 

 

มาตรฐานที่ :  1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ :  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 

ระดับชั้น สาขางาน 
จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน 
ผู้ที่ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 
จ านวนผู้ที่
ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 20 18 90.00 2 10.00 0 0.00 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 15 60.00 10 40.00 0 0.00 
ปวช. ยานยนต์ 13 8 61.54 5 38.46 0 0.00 
ปวช. การโรงแรม 15 7 46.67 8 53.33 0 0.00 
ปวส. การบัญชี 57 56 98.25 1 1.75 0 0.00 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 30 73.17 11 26.83 0 0.00 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 16 15 93.75 1 6.25 0 0.00 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 11 8 72.73 3 27.27 0 0.00 

รวม 198 157 79.29 41 20.71 0 0.00 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอา้งอิง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพฒันาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน 

สมรรถนะ การบันทึกหลังการสอน 
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 
 
 
 



๗๔ 

 

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 
4.96 ดีมาก 

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

สอน การวัดผล/ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ ภายใต้การก ากับดูแล 
แนะน าช่วยเหลือของผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาหอการค้า 
 -  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

 
จุดควรพัฒนา 

           การจัดการเรียนรู้หรือการสอน วัดและประเมินผลของครูบางส่วนยังเป็นแบบด้ังเดิม ไม่สามารถ
สะท้อน และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามจริงได้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           จัดการความรู้ ท้ังระบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21 รวมท้ังการวัดและการ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรมและการพัฒาาแฟูม
สะสมงาน 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับจ านวน ๖ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ท่ี 
ประเด็นการประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

มี 

๒ 
สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ของกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วย
ความสมัครใจ  เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี 

3 
สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน 
จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเปูาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

มี 

2 
๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเปูาหมายท่ีก าหนดและมีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานการอ้างอิ่ง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

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

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพฒันาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่

ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
 



๗๖ 

 

๑๑. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 
ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  

๑๒. ร่องรอย/หลักฐานการจัด และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  
 ๑๒.๑  กิจกรรมวันดินโลก (วันพ่อแห่งชาติ) 
 ๑๒.๒  กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
 ๑๒.๓  กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพื่อแสงสว่าง 
 ๑๒.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 ๑๒.๕  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๒.๖  กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งส้ัน สวดมนต์ทุกวันพระ 
 ๑๒.๗  กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปั่น ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
 ๑๒.๘  กิจกรรมอาชีวปลูกปุา  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
 ๑๒.๙  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ าท่ียั่งยืน 
 ๑๒.๑๐ กิจกรรมกีฬา  ครู – ศิษย์   
 ๑๒.๑๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน /กิจกรรม ฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๒.๑๒ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 ๑๒.๓  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรมเพื่อพัฒนา เสริมสร้างอัตลักษณ์ 

วิทยาลัย  
๑๓.  บันทึกความร่วมมือ MOU กับมูลนิธิธรรมดีได้ดี โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ และกลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาส 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 

จุดเด่น 
- การมีแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายวิทยาลัย 
-  การจัดให้มีการนิเทศติด ก ากับ ติดตาม 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการเรียน 

การสอน การวัดผล/ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ 



๗๗ 

 

จุดควรพัฒนา 
           - ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           - ไม่มี  

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในโยบายค าคัญท่ีหน่วยงาน 
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี 

๒ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน  สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญ 
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

๓ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปูาหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญ 
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 

มี 

๔ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปูาหมายท่ีก าหนด 

มี 

๕ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย และ
ก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานการอ้างอิ่ง 

๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม

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

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบ
คัดเลือกครู 

๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพฒันาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



๗๘ 

 

๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒. ร่องรอย/หลักฐานการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  
  ๑๒.๑ กิจกรรมวันดินโลก (วันพ่อแห่งชาติ) 
  ๑๒.๒  กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
 ๑๒.๓  กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพื่อแสงสว่าง 
 ๑๒.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 ๑๒.๕  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๒.๖  กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งส้ัน สวดมนต์ทุกวันพระ 
  ๑๒.๗  กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปัน ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
  ๑๒.๘  กิจกรรมอาชีวปลูกปุา  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
  ๑๒.๙  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ าท่ียั่งยืน 
  ๑๒.๑๐ กิจกรรมกีฬา  ครู – ศิษย์   
  ๑๒.๑๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน /กิจกรรม ฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๑๒ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  ๑๒.๓  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรม  
๑๓.  บันทึกความร่วมมือ MOU กับมูลนิธิธรรมดีได้ดี โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ และกลุ่ม 

โรงเรียนขยายโอกาสในโครงการเรียนร่วมตามแผนการเรียน ทวิศึกษา และองค์การ หน่วยงานและสถาน
ประกอบการต่างๆ  

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 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การมีแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายวิทยาลัย 
-  การจัดให้มีการนิเทศติด ก ากับ ติดตาม 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนความต้ังใจ

อันดีในการปฏิบัติงานท้ังภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การหน่วยงานต่างๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดควรพัฒนา 
          วิทยาลัยควรจัดให้มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการจัด
การศึกษาท้ังในระบบปรกติ แผนการเรียนทวิศึกษาและระบบทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
           วิทยาลัยควรเร่งประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร 
 สถานประกอบการ และท าความเข้าใจเพื่อสามารถมีแหล่งส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตารางที่  1  ระดับคุณภาพด้านการจัดการบุคลากร 

ระดับ 
ชั้น 

สาขางาน 
จ านวน

ครู 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

จ านวน
ครูที่จบ
ตรงหรือ
สัมพันธ์

กับ
รายวิชา
ที่สอน 

ร้อยละ 

จ านวน
ครูที่
ได้รับ
การ

พัฒนา 

ร้อยละ 

จ านวนครู
และ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษาที่

ได้รับเกียรติ
คุณ ยกย่อง 

ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 3 88 1:29 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 356 1:119 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
ปวช. ยานยนต์ 3 106 1:35 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
ปวช. การโรงแรม 4 111 1:28 4 100.00 4 100.00 4 100.00 

รวม ปวช. 13 661 1:51 13 100.00 13 100.00 13 100.00 
ปวส. การบัญชี 4 142 1:36 4 100.00 4 100.00 4 100.00 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 110 1:37 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 2 34 1:17 2 100.00 2 100.00 2 100.00 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 46 1:23 2 100.00 2 100.00 2 100.00 

รวม ปวส. 11 332 1:30 11 100.00 11 100.00 11 100.00 
รวมทุกสาขางาน 24 993 1:41 24 100.00 24 100.00 24 100.00 
จ านวนครูสามัญ 11 993 1:90 11 100.00 11 100.00 11 100.00 
รวมครูทั้งหมด 35 993 1:28 35 100.00 35 100.00 35 100.00 

จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา 

0 
      

0 0 

รวมครูและบุคลากร 35 
      

35 100.00 
ร้อยละจ านวนบุคลากรต่อครู 0.00 

        
 

 

 

 



๘๑ 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕  ลงวันท่ี  
๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้วแต่กรณี 

ตามเกณฑ์ 
 
 
 

๒ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้
ท่ีจบการศึกษาโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

ตามเกณฑ์ 
 
 
 

๓ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๔ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕  ลง
วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  หรือระบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑  แล้วแต่กรณี 

ตามเกณฑ์ 
 
 
 

๕ 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

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

๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพฒันาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลัง 

การจัดการเรียนรู้  
 ๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
 ๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  



๘๒ 

 

 ๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

ผลการเรียน รวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 ๑๒.  ร่องรอย/หลักฐาน/เกียรติบัตร/รายงานการพัฒนาครู บุคลากร จากการประชุม สัมมนา
เกี่ยวกับวิชาชีพครู หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ 

๑๓.  หลักฐาน/ร่องรอยการประสานและร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น  สรช.,       
มูลนิธิธรรมดี ได้ดี, สถานศึกษาต่างๆ ท่ีวิทยาลัยน าเด็กเข้ามาพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการพลังใส
สร้างสรรค์ บ่มเพาะพันธุ์อาชีพ และโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์รณรงค์ลดการตั้งครรภ์แม่วัยใส  โครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มแผนการเรียนรู้ทวิศึกษาเป็นต้น 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการเรียน 

การสอน การวัดผล/ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

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

 -  อบรมปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการ
จัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังการวิจัยในช้ันเรียน 
 - ก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรสมรรถนะและการน าแผนไปใช้ 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม การวิจัยของครูอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

จุดควรพัฒนา 
          - วิทยาลัยควรบริหารจัดการเพิ่มปริมาณส่ิงประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม การวิจัยของผู้เรียน 
และครู 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ส่งเสริม ก ากับอย่างจริงจังให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Backward Design ท่ีก าหนด
ช้ินงานเป็นปลายทาง และร่วมพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ เครื่องมือ นวัตกรรม รวมท้ังการวิจัยของครูร่วมกบัผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ระดับชั้น สาขางาน งบด าเนินการ 

ค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียน

การสอน 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย
ค่าวัสดุ

ฝึก 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม

สนับสนนุให้
ผู้เรียนไป

บริการวิชาการ 
วิชาชีพ 

ร้อยละของ
รายจ่ายใน

การไป
บริการ
วิชาการ 
วิชาชีพ 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม

สนับสนนุ การ
จัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 

ร้อยละของ
รายจ่ายใน

การท า
โครงการ 

รายจ่ายในการ
ส่งเสริม 

สนับสนนุ การ
จัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ  

ร้อยละของ
รายจ่ายใน

การจัด
กิจกรรม 

ปวช. การบัญชี 

4,975,800.00 

110,000.00 0.22 17,000.00 0.34 30,000.00 0.60 50,000.00 1.00 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120,000.00 0.24 15,000.00 0.30 30,000.00 0.60 50,000.00 1.00 
ปวช. ยานยนต์ 150,000.00 0.30 20,000.00 0.40 45,000.00 0.90 50,000.00 1.00 
ปวช. การโรงแรม 150,000.00 0.30 20,000.00 0.40 35,000.00 0.70 55,000.00 1.11 
ปวส. การบัญชี 100,000.00 0.20 18,000.00 0.36 25,000.00 0.05 55,000.00 1.11 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120,000.00 0.24 15,000.00 0.30 30,000.00 0.60 45,000.00 0.90 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 150,000.00 0.30 15,000.00 0.30 30,000.00 0.60 45,000.00 0.90 

ปวส. 
บริการส่วนหน้า
โรงแรม 

100,000.00 0.20 15,000.00 0.30 25,000.00 0.50 40,000.00 0.80 

รวม 4,975,800.00 1,000,000.00 20.10 135,000.00 2.71 250,000.00 5.02 390,000.00 7.84 



๘๕ 
 

 

 
 ประเด็นการประเมิน 

จ านวนเงิน ผลการ
ด าเนินงาน งบด าเนินการ = 

๑   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่าย ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

4,975,8๐๐ ม ี

๒   สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และส่ือส าหรับการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๑,00๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 20.01 

๓  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถ  ไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
งบด าเนินการ 

135,๐๐๐ 
 

ร้อยละ  ๒.๗1 

๔ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของงบด าเนินการ 

250,000 
 
 

ร้อยละ 5.02 

๕   สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินงาน 

39.,๐๐๐ 
 

มร้อยละ ๗.84 

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

การเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลัง 

การจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 



๘๖ 

 

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย 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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการงบประมาณตามโครงการ/งานอย่างชัดเจน 
-  การจัดสรรงบประมาณมีความชัดเจน 
 
จุดควรพัฒนา 

           - ผู้เกี่ยวข้องกับแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรม เมื่อด าเนินการแล้วควรสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงานการใช้งบประมาณด าเนินการแก่ฝุายบริหารทรัพยากร การเงิน/บัญชีโดยเร็ว  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ฝุายบริหารทรัพยากรควรใช้ปฏิทินปฏิบัติการด าเนินการเป็นตัวควบคุมก ากับให้ผู้เกี่ยวข้อง แต่ละ
แผนงาน โครงการและกิจกรรม เมื่อด าเนินการแล้วควรสรุปผลการด าเนินการและรายงานการใช้
งบประมาณด าเนินการแก่ฝุายบริหารทรัพยากร การเงิน/บัญชีโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน                   
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

มี 

๒ 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

มี 

๓ 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มี 

๔ 

สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
(๑)  มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒)  มีการก าหมดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓)  มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อปูองกันไวรัสและก าจัดไวรัส          
ในเครื่องลูกข่าย   
(๔)  มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕)  มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
มี 

๕ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 
จัดการเรียนรู้  

๔. หลักฐาน ปูาย ปฏิทินการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
๕. ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

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(ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การสอนท่ีมี

ความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  ความพร้อมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
-  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

จุดควรพัฒนา 
           - การให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการธ ารงรักษาสภาพแวดล้อม อาคารเรียนท้ังในการใช้ ท า 
ความสะอาด ตกแต่ง  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการดูแล รักษาอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบโดยกระบวนการของ

คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับช้ัน สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
บุคคล

หน่วยงาน
ท่ีร่วมมือ
ในการจัด
การศึกษา 

สัดส่วนระหว่าง 
หน่วยงานท่ีให้ความ

ร่วมมือ : ผู้เรียน
(1:40) 

จ านวนความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการรับเชิญเป็นครู

พิเศษ วิทยากร 

จ านวน
ทุนการศึกษา 

สัดส่วนระหว่างทุน : 
ผู้เรียน(1:100) 

จ านวนความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การบริจาคเงินหรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์

หรือส่ิงอื่นๆ 
ปวช. การบัญชี 88 25 1 : 4 2 84 1 : 1 25 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 356 55 1 : 6 1 86 1 : 4 55 
ปวช. ยานยนต์ 106 25 1 : 4 1 97 1 : 1 25 
ปวช. การโรงแรม 111 30 1 : 4 2 153 1:1 30 
ปวส. การบัญชี 142 25 1 : 6 2 92 1 : 2 25 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 40 1 : 3 1 80 1 : 1 40 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 34 15 1 : 2 2 29 1 : 1 15 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 46 15 1 : 3 2 24 1 : 2 15 

รวม 993 230 1 : 4 13 645 1 : 2 230 



๙๐ 
 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑ 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคลากร 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

มี 

๒ 

สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงาน ท่ีร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการ 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของการร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียน 
ไม่เกิน ๔๐ คน 

1 : 4 

๓ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม      
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรบัเชิญเป็นครูพิเศษ  
วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ครบทุกสาขางาน 

๔ 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

1 : 2 

๕ 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หลักฐานอ้างอิง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 
จัดการเรียนรู้  

๔.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 
เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

๕.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๖.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๘.  ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

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

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

สัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะ 



๙๑ 

 

๑๑.  หลักฐาน/ร่องรอยการประสานและร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น  สรช.,  
มูลนิธิธรรมดี ได้ดี, สถานศึกษาต่างๆ ท่ีวิทยาลัยน าเด็กเข้ามาพัฒนาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการพลังใส
สร้างสรรค์ บ่มเพาะพันธุ์อาชีพ และโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์รณรงค์ ลดการต้ังครรภ์แม่วัยใส  โครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคีและกลุ่มแผนการเรียนรู้ทวิศึกษาเป็นต้น 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนความต้ังใจอันดี    

ในการปฏิบัติงานท้ังภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ หน่ายงานต่างๆ  
และสถานประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร จัดสรร การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การสอน  
ท่ีมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  การจัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
-  การก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการน า

แผนไปใช้ 
- จัดให้มีการแนะแนวสายอาชีพ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ ปฐมนะเทศก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การนิเทศ  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  จัดให้มีการท าบันทึกความเข้าใจในด้าน การบริหารจัดการ การจัดการเรียน การสอน          

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง วิทยาลัย หน่วยงาน องค์การ สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ 
-  จัดให้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับ สถานศึกษาต่างๆ  ตามแผนการเรียนทวิศึกษา และระบบทวิ
ภาคี 

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          - ไม่มี 



๙๒ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระบบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 
๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ระดับช้ัน สาขางาน จ านวนครู 

จ านวนครูที่จัดท า
แผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ านวนครูที่
จัดการเรียนการ
สอน ตามแผนฯ 
และมีการบันทึก

หลังการสอน 

จ านวนครูที่น าผลงานจาก
การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนครูที่
ได้รับการ

นิเทศการจัด 
การเรียน 
การสอน 

จ านวนครูที่แก้ไขปัญหา
โดยการศึกาาหรือการ

วิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชา 

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปวช. การบัญชี 3 3 3 3 3 3 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 
ปวช. ยานยนต์ 3 3 3 3 3 3 
ปวช. การโรงแรม 4 4 4 4 4 4 
ปวส. การบัญชี 4 4 4 4 4 4 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 2 2 2 2 2 2 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

ปวช./ปวส. จ านวนครูพื้นฐาน 11 11 0 11 0 11 
รวม 35 35 24 35 24 35 



๙๓ 
 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วนเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ครูทุกคน 

๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ครูทุกคน 

๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคน 

๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน 
การสอนต่อไป 

ครูทุกคน 

๕ 

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

ครูทุกคน 

โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

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

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหาร และผู้เรียน 
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม 
 



๙๔ 

 

๑๑.  ข้อมูลผู้เรยีนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 
ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  

๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  คัดสรรครู มอบหมายก ากับนิเทศและพัฒนาครูที่ตรงสาขางาน มีคุณภาพในการจัดการเรียน 

การสอน การวัดผล/ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นตามสภาพจริงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

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

 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการเรียนรู้  
อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 -  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประดิษฐ์  เครื่องมือ  นวัตกรรม  การวิจัยของครูอย่างต่อเนื่อง 

-  การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน การสอนท่ีมี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  การจัดอบรมครูเรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
-  การก ากับ ติดตาม ดูแล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการน า

แผนไปใช้ 

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ไม่ม ี

 
 



๙๕ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓   ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตารางท่ี  2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ระดับชั้น สาขางาน จ านวนครู 

จ านวนครูทีศ่ึกษาส ารวจ
ข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวิชาหรือ

กลุ่มวิชา 

จ านวนครูที่ได้รับการ
สนับสนนุพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนครูที่ได้รับ
ส่งเสริมสนับสนุน 

สื่อการสอนฯ 

จ านวนครูที่ได้รับการ
ก ากับดูแลให้มีการ
ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไข 

จ านวนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่

เกิน 3 ปี 

ปวช. การบัญชี 3 3 3 3 3 3 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 
ปวช. ยานยนต์ 3 3 3 3 3 3 
ปวช. การโรงแรม 4 4 4 4 4 4 
ปวส. การบัญชี 4 4 4 4 4 4 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 3 3 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 2 2 2 2 2 2 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

ปวช./ปวส. จ านวนครูสามัญ 11 11 11 11 11 11 
รวม 35 35 35 35 35 35 

 



๙๖ 
 

 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   
ตามข้อ ๑ จากเอกสารอางอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียน 
การสอน ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 

มี 

๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

มี 

๕ 
สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน  
ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง 

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน
ต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหารและโดยผู้เรียน 
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 
 
 
 
 



๙๗ 

 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
-  การก ากับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-  การสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลแก่ครู/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

 -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้/หรือแผนการจัดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          - ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ระดับชั้น สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียน

ทวิ
ภาค ี

ร้อยละ
ของ

ผู้เรียนทวิ
ภาค ี

จ านวนคร้ังที่
ครูออกไป

นิเทศการฝึก
ประสบการณ์ 

จ านวน
ผู้เรียนที่ท า
โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
วิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
วิชาชีพ 

จ านวน
ผลงานที่
น าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ
ของ

ผลงานที่
น าไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียนครบ

ทุก
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพคร้ัง

แรก 

ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เรียนที่

ผ่านเกณฑ์
การ

ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียนที่ได้

รางวัล
ประกาศ
เกียรติคุณ
ยกย่อง 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติ

คุณยกย่อง 

ปวช. การบัญชี 88 0 0.00 3 88 5 5.00 100.00 18 18 100.00 78 88.64 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 356 0 0.00 3 356 5 5.00 100.00 15 15 100.00 250 70.22 
ปวช. ยานยนต์ 106 0 0.00 3 106 5 5 100.00 8 8 100.00 80 75.47 
ปวช. การโรงแรม 111 0 0.00 3 111 5 5 100.00 7 7 100.00 90 81.08 

รวม ปวช. 661 0 0.00 12 661 20 20 100.00 48 48 100.00 498 1,037.50 
ปวส. การบัญชี 142 0 0.00 3 142 5 5 100.00 56 56 100.00 142 100.00 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 0 0.00 3 110 5 5 100.00 30 30 100.00 110 100.00 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 34 0 0.00 3 34 5 5 100.00 15 15 100.00 34 100.00 

ปวส. 
บริการส่วนหน้า
โรงแรม 

46 0 0.00 3 46 5 5 100.00 8 8 100.00 46 100.00 

รวม ปวส. 332 0 0.00 12 332 20 20 100.00 109 109 100.00 332 304.59 
รวม ปวช และ ปวส. 993 0 0.00 24 993 40 40 100.00 157 157 100.00 830 528.66 



๙๙ 
 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑.  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

0 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มี
ครูนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

24 ครั้ง 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริม สนันสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

ร้อยละ  100 

๔.  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับ 
การประเมินครั้งแรก ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ร้อยละ  100 

๕.  สถานศึกษาส่งเสริม สนันสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ 
เกียรติคุณยกย่อง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ  83.95 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อมโครงสร้าง 

พื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการเรียน
ต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือกครู 
๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนอิง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู โดยผู้บริหารและโดยผู้เรียน 
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑.  ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  



๑๐๐ 

 

๑๒.  บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 

 
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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนความต้ังใจอันดีในการ
ปฏิบัติงานท้ังภายในและร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานต่างๆ และสถาน
ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร จัดสรร และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 
 - ไม่มี  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ระดับชั้น สาขางาน จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
กิจกรรม
รักชาติ 

จ านวน
ผู้เรียนที่เข้า

ร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม
ด้านการ
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม
ด้านกีฬา

และ
นันทนาการ 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
การด ารงตน
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม
การบริการ

วิชาการวิชาชีพ
หรือท า

ประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคม 

จ านวน
ผู้เรียน 

ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

ปวช. การบัญชี 88 7 88 5 88 5 88 5 87 5 87 
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 356 7 356 5 340 5 345 5 356 5 340 
ปวช. ยานยนต์ 106 7 106 5 100 5 106 5 106 5 90 
ปวช. การโรงแรม 111 7 111 5 111 5 110 5 111 5 100 
ปวส. การบัญชี 142 7 142 5 142 5 142 5 142 5 140 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 7 110 5 110 5 110 5 110 5 100 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ 34 7 34 5 34 5 34 5 34 5 34 
ปวส. บริการส่วนหน้าโรงแรม 46 7 46 5 40 5 46 5 46 5 40 
เฉลี่ยกิจกรรม/ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 993 7 993 5 965 5 981 5 992 5 931 



๑๐๒ 
 

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 

๑ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
 ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๓ 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า  ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 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 ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานอ้างอิง 

๑.   ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างานและรายงานผลการเนินงาน 
๒.   ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
๓.   กิจกรรมวันดินโลก(วันพ่อแห่งชาติ) 
๔. กิจกรรมลงนามถวายอาลัย 
๕.   กิจกรรมท าบุญถวายปัจจัย เพื่อแสงสว่าง 
๖.   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๗.   กิจกรรมวันไหว้ครู 
๘   กิจกรรมบุญเดือนหก กิจกรรมนุ่งซิ่น ไม่นุ่งส้ัน สวดมนต์ทุกวันพระ 
๙.   กิจกรรมการเดิน วิ่ง ปัน ปลอดภัย ถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง 
๑๐. กิจกรรมอาชีวปลูกปุา  วันปลูกต้นไม้ประจ าปี 
๑๑. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ าท่ียั่งยืน 

 ๑๒. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศูนย์พัฒน
อาชีพและบริการสังคม 

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



๑๐๓ 

 

 ๑๕. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 ๑๖.  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จิรยธรรม  
  ๑๗. บันทึกความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร  สถานประกอบการ 
 
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(ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ๑.  การก าหนดแผนงาน โครงการท่ีชัดเจน 
 ๒.  การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังชุมชน หน่วยงาน องค์กร 
สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ  
 

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

ด าเนินกิจกรรมชมรมต่างๆ ลูกเสือ และ อวท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน 
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒  
ตัวบ่งช้ี คือ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ 

สถานศึกษามีการก าหมดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

มี 

๒ สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

๓ 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

๔ สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

๕ 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน/หลักฐานและเอกสารอา้งอิง 

๑.  ค าส่ังแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
๒.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รายงานการประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานในการจัดสภาพแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาคาร ตารางการใช้ห้องเรียน บันทึกการใช้ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การเรียนต่างๆ  (หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ) 

๓.  หลักฐานการจ้าง/บรรจุครู บุคลากรหลักฐาน/ร่องรอยการสมัคร สัมภาษณ์ สอบคัดเลือก 
ครู 

๔.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยการพฒันาครู ครูพิเศษ บุคลากร  
๕.  โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนฐานสมรรถนะ การบันทึกหลังการ 

จัดการเรียนรู้  
๖.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน งานวิจัยในช้ันเรียน และการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซท์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 
๗.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการนิเทศการสอนของครู  
๘.  ค าส่ัง/หลักฐาน/รองรอยและผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๙.  ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและผลการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๑๐. ค าส่ัง/หลักฐาน/ร่องรอยและการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรม  
๑๑. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด ผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนท่ีมีระดับ 

ผลการเรียนรวมเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 
 



๑๐๕ 

 

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 (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนนิงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
- คณะผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 

และจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา 
 
จุดควรพัฒนา 

          - แม้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจะมีภารกิจมาก แต่ควรด าเนินการสรุป รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อส่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรจัดการความรู้ให้แก่คณะครูทุกคน ท้ังเก่าและใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  ร้อยละตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปีทีผ่่านมา ปีปัจจุบัน พัฒนา/ไม่พัฒนา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานที่  ๑      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๑ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๒ ๔ ดี 4.96 ดีมาก พัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๑ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๓ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๕ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๖ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

มาตรฐานที่  ๓      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๒ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๓ ๕ ดีมาก 4 ดี ไม่พัฒนา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๔ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 
มาตรฐานที่  ๔      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.๑ ๕ ดีมาก 5 ดีมาก พัฒนา 

 
รวมจ านวนตัวบ่งชี่ทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

๑๓  ตัวบ่งช้ี ๑๒ 84.62 
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 ระดับคณุภาพ 
5.00 ดีมาก 

 
 



๑๐๗ 

 

จุดเด่น   
 - การก าหนดให้มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาในโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยท่ีชัดเจน 
พร้อมด้วยบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีปรับปรุงพัฒนาขึ้น เอื้อต่อการบริหารจัดการข้อมูล  
 
จุดควรพัฒนา   
 - โครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจโดยรวมท าให้ครอบครัวและผู้เรียนมีปัญหา วิทยาลัยควรหา
ช่องทางส่งเสริมการจัดทุนการศึกษาหรือทุนอื่นๆ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 - ครู/บุคลากรภายในวิทยาลัย รวมท้ังระบบ มาตรฐานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษามีการ
เปล่ียนแปลง วิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความความเข้าใจในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

๕.  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน พัฒนา/ไม่พัฒนา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ  
มาตรฐานที่  ๑      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๑ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๒ ๔ ดี 4.96  พัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๑ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๓ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๕ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๖ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

มาตรฐานที่  ๓      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๒ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๓ ๕ ดีมาก 4  ไม่พัฒนา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๔ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 
มาตรฐานที่  ๔      
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.๑ ๕ ดีมาก 5  พัฒนา 

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



๑๐๙ 

 

๕.๒  จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 ๕.๒.๑  จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด)         
  (๑)  การก าหนดให้มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี รวมท้ังการด าเนินการ การก ากับติดตาม การวัดและประเมินผลการด าเนินการ การปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   (๒)  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย มีส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกการด าเนินงาน ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการด าเนินงานในทุก
โครงการ/งาน/กิจกรรม               
   (๓)  ผู้บริหาร ครู/บุคลากร  ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความตระหนัก มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย  
 ๕.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ  ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด) 
   (๑)  การพัฒนาปรับปรุงระบบเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีคาดหวัง       
และลดอัตราการออกกลางคัน 
    (๒)  การปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน  
ลดพฤติกรรมเส่ียง และให้การช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้โดยมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 ๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนด
แนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตท่ีต้องแก้ไขปัญหาจุดท่ีต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น 
ดังต่อไปนี้  
                  (๑)  ก าหนดแนวทางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น  
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ  
 (๒)  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นและพร้อมต่อการตอบสนองต่องาน
และผู้เรียนมากขึ้น   
 (๓)  เพิ่มประเภทและจ านวนเครือข่ายของวิทยาลัย และให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  12  พฤษภาคม  ๒๕๖1  
  
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖1 
วันท่ี  12  พฤษภาคม  ๒๕๖1 

ณ ห้องประชุมเพชรประกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
 

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

   มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบในรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  

ดังกล่าว และขอให้วิทยาลัยน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป 
 

ฯลฯ 
 

 
         
       

     (นางวลัยพันธ์  กองจันทร์) 
                                                         ผู้รับรองรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

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

 

 


