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ค าน า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นแผนที่

จัดท าเพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากรจัดท า
แผนการใช้งบประมาณ ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการจนส าเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป 
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      ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ   
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 262  หมู่ 6  ต าบล 
หนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210 หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้ส ารวจความ
เป็นไปได้ของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ จึงได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยเริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์จนเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีการศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลั ยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 คน ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี 
และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพ
เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ” นับจากนั้นเป็นต้นมา 

โทรศัพท์  0-5384-5100  โทรสาร  0-5384-5137 
Website : http://www.payaptechno.ac.th  E-mail : info@payaptechno.ac.th 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สภาพสังคมของชุมชน เป็นสังคมเกษตรกรรม  โดยส่วนใหญ่ 
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และ 

ค้าขาย ฯลฯ 
ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและค้าขาย  

สถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางฯลฯ 
ข้อมูลนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ในอ าเภอสันทราย และอ าเภอใกล้เคียง ในจังหวัด

เชียงใหม่ นักเรียนมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม มาจากพ้ืนที่สูง และอีกบางส่วนเป็นคนไทยใหญ่ แต่ย้าย

มาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลานาน 

ข้อมูลของครูและผู้บริหาร  ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากสายอาชีวศึกษา จึงมีความเข้าใจ ในการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมีคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา บางส่วนที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะไปเรียนต่ อ

เพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ  

 

http://www.payaptechno.ac.th/
mailto:mail%20:%20info@payaptechno.ac.th
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2. สภาพปัจจุบัน 

 
 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนวรัต   คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผบริหาร 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ  
 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นายธนภัทร   มั่นคง 
ผู้อ านวยการ 

 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกลู 
หัวหน้าแผนกบัญช ี

 

นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์ 
หัวหน้าแผนกการตลาด 

 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นายกานต์  อะตามา 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ 

 

นายปรีดา  ธงไหล 
หัวหน้างานทวิภาคี 

 

นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 
 

นายธนภัทร   มั่นคง 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 

นายเกียรติศักดิ์   คนธสิงห์ 
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

นายวีระชัย   ใจค าปัน 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส ์

 

นายชานนทร์  เทพค า 
หัวหน้าแผนกช่างยนต ์

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

นางสุวพรรณ ไชยศรี 
หัวหน้างาน 

มาตรฐานการศึกษา 
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2.2 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ระดับ ปวช.          

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 5 5 - 3 2 - - 5 - 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด)  4 4 - 1 3 - 1 3 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

9 9 - 5 4 - - 9 - 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 8 8 - 4 4 - - 8 - 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 7 7 - 2 5 - - 7 - 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 3 3 - 2 1 - - 3 - 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 2 2 - 1 1 - - 2 - 

ระดับ ปวส.          

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

         

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 2 2 - - 2 - 1 1 - 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 1 1 - - 1 - - 1 - 

ครูสามัญ 6 6 - 5 1 - - 6 - 

รวม 55 55  26 29 - 2 53 - 
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 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 7 - - 7 - 

ฝ่ายทะเบียนวิชาการ 5 - - 5 - 

ฝ่ายอ านวยการ 2 - - 2 - 

ฝ่ายการเงิน 3 - - 3 - 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 4 - - 4 - 

รวม 21   21  

  
2.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
    (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 40   54   30   124 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24   24   18   66 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

42   41   38 
  

121 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 98   87   97   282 

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 127   115   63   305 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

24   21   19 
  

64 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 53   39   34   126 

รวม 408   381   299   1,088 
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ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวส.           
สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 17   15      33 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 10   4      15 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

14   19 
     

31 

สาขาวชิาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) 

14   14 
     

28 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 22   11      33 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 36   24      59 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม) 

14   7 
     

23 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 8   16      25 

รวม 135   110      245 

รวมทั้งหมด 1,333 
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2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 19   82.61 
สาขางานการตลาด 9   55.00 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14   50.00 
สาขางานการท่องเที่ยว 67   71.27 
สาขางานช่างยนต์ (ยานยนต์) 47   59.49 
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 16   69.57 
สาขางานช่างไฟฟ้า 7   43.75 

รวม 179   63.25 
ระดับ ปวส.     
สาขางานการบัญชี 9   90.00 
สาขางานการตลาด 5   83.33 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8   100 
สาขางานการโรงแรม 5   62.50 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9   60.00 

รวม 36   76.60 
รวมทั้งหมด 215   65.15 

 
2.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ(ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (เปิดสอน 4 สาขาวิชา) 

1. สาขาช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ปวช.)  
  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวส.) 
3. สาขาวิชาช่างยนต์ (ปวช.)  

 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)  
4. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ (ปวส.)  
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.)   
2. สาขาวิชาการโรงแรม (ระดับ ปวส.)  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการบัญชี (ระดับ ปวช.)   
  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ระดับ ปวส.) 
2. สาขาวิชาการตลาด (ระดับ ปวช.)   
  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ระดับ ปวส.) 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช.)   

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวส. 
2.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

- จ านวนอาคารเรียน........3............หลัง 
- จ านวนอาคารประกอบ........-.......หลัง 
- จ านวนห้องเรียน..........43................ห้อง  
- จ านวนห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 

- โรงฝึกงาน 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......3.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....-.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....-.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการขาย......-...ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการส านักงาน...1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 

- จ านวนห้องพักครู...........3..............ห้อง 
- จ านวนห้องประกอบ........28............ห้อง 

- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 
- ห้องประชุม........2.......ห้อง 
- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 
- ห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 
- ห้องการเงิน/ห้องบุคคล........1.........ห้อง 
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- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..ห้อง 
- ห้อง QA…......1………..ห้อง 
- ห้องSA……....1………..ห้อง 
- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 
- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 
- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 
- ห้อง Internet Room…..1….ห้อง 

2.6  ข้อมูลด้านงบประมาณ 

งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ

เรียนการสอน 
2,121,157.16 26.43 %  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

96,854.00 1.21 %  

3.  รายจ่ายในกานส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

402,518.98 5.02 %  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

519,248.65 6.47 %  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร    
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

2.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.1.1 ปรัชญา 

“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่
ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

2.1.2 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิต ที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ภายในปี 2563” 

2.1.3 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ      

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ

ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย               

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ 
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2.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร และ

กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  

 คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียน              

จะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพเน้น

การสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  

จัดการได้  : มุ่งมั่นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งด้านปัญหาการเรียน 

ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างาน ตลอดจนรู้จัก การให้ความส าคัญกับปัญหาหลัก -ปัญหารอง ก่อน-หลังได้อย่าง

เหมาะสม  

2.1.5 อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

คณะช่างอุตสาหกรรม  
สาชาช่างยนต์ : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย      
สาขาช่างไฟฟ้า : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์    
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
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ส่วนที่ 3 
 ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลจากการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  

1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบการติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

2. การออกลงคันของผู้เรียน 

 

1. เพ่ิมช่องทางในการติดตาม และน าระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

2. สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา และระบบดูแล 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1. ด าเนินการบริหารการศึกษาตามแนวสถานศึกษา

คุณธรรมตาม คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 

 

1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร 

กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้ เรียน

จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนด

เป้าหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

1. สัดส่วนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

2. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาไม่เกิน 3 ปี 

ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 

 

1. ส่งเสริม  เร่งด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ให้ได้ตามเกณฑ์ 

2. ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา

หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาโดยร่วมกับสถานประกอบการ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกสาขางานที่จัดการ

เรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1 .  พัฒนาคุณภาพของตั วบ่ งชี้ ที่ ไ ด้ ร ะดับคุณภาพ            

ต้องปรับปรุง และ ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาต้องท าอย่างไรเป็น

ระบบและมีต่อเนื่อง โดยยึดหลักการปฎิบัติงานด้วย

กระบวนการของ PDCA 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

3. มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 
(ระดับ

คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  

ด านความรู ผู ส า เ ร็ จการศึ กษา
อาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติ   
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน 
หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี 
และหรื อข อ เท็ จจริ ง  เป นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต ละ
ระดับการศึกษา 

1.1.1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการ         

ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลด้านความรู้ 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้านความรูเกี่ยว

กั บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ต า มห ลั ก ก า ร  ทฤ ษ ฏี แ ล ะแ น วป ฏิ บั ติ ต า ง ๆ                   

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ

หรือขอเท็จจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net ผ่านเกณฑ์

ระดับประเทศ   

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินหมวดทักษะชีวิตคะแนนเฉลี่ยสะสม

ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด                   

1.ง า น ติ ด ต า ม ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษาและประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 75 อ.อาภรณ์ศิริ 
 

 

2.ง า น ส รุ ป ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษาประจ าปี  

ร้อยละ 50 อ.อัญจารีย์  

3.งานสรุปผลการ เรียน

ประจ าปี 

ร้อยละ 50 อ.อัญจารีย์  

4. โครงการสอบ V-net  ร้อยละ 50 อ.ปฐพล  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ดานความรู ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.1 .1  สถานศึกษาได มีการส ารวจความพึงพอใจจากสถาน

ประกอบการ ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลด้าน

ความรู้  

ร้อยละของผลการส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการ       

ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จ

จริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาที่ เรียน หรือท างานที่ ได้รับการตอบกลับจากสถาน

ประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
1.1.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้านความรู

เกี่ยวกับข อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต างๆ                   

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ

หรือข อเท็จจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต ละระดับ

การศึกษา   

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษาด้านความรูเกี่ยว

กับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรู เชิงทฤษฏี และหรือ       

ขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา ได้รับผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.1.3 ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net ผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ 

ร้อยละผูส าเร็จการศึกษาที่สอบ V-net มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ  

ร้อยละ  70 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  60-69          ดีมาก 

ร้อยละ  50-59          ดี 

ร้อยละ  40-49          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  39      ปรับปรุง 
1.1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่

น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวนผู้ เรียนชั้นปีสุดท้ายที่

ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินหมวดทักษะชีวิต

คะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมหมวด

ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปี

สุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  70 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  60-69          ดีมาก 

ร้อยละ  50-59          ดี 

ร้อยละ  40-49          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  39      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
20-25 5 ดีเยี่ยม 
15-19 4 ดีมาก 
10-14 3 ดี 
5-9 2 พอใช้ 
1-4 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.4   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.5   

คะแนนรวมที่ได้   
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  คะแนนรวม÷5 =   (ค่าเฉลี่ย)   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  

ดานทักษะและการประยุกตใช           

ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเปน       ในศตวรรษที่ 

21  ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิ ต เป นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

สามารถประยุกต ใช ในการปฏบิัติงาน และการ

ด ารงชีวิตอยู ร วมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจต

อคุณภาพของ ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและ

การประยุกตใช้ 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จ

การศึกษา          มีทักษะ ที่จ าเปนในศตวรรษ

ที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการสอบสมรรถนะราย

ชั้นปี  
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

2. โครงการ Smart 

Classroom  
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

3. โครงการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ  
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

4. โครงการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับดีมาก อ.เกียรติศักดิ์  

อยู่ดี 
 

5. โครงการสังคมไร้เงินสด 

Mymo go to School. 
ร้อยละ 85 อ.เตือนใจ 

 

6. โครงการตลาดนัด PYT   ร้อยละ 85 อ.รุ่งนภา  
7. โครงการทัศนศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ 
ด าเนินการทุกสาขา

งาน 
อ.เอกชัย 

 

 

8. โครงการครูชุมชน ด าเนินการทุกสาขา
งาน 

อ.เอกชัย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

  

 
9. โครงการ Five  Stars  Language ร้อยละ 80 อ.ยุรดี 

 

10. โครงการส่งเสริมทักษะการ ท างาน  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         

(ค่าย SMSQ) 

ร้อยละ 80 อ.ปรีดา 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช  ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศกึษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.2.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ         

ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและการประยุกตใช้ 

ร้ อยละของผลการส า รวจความพึงพอใจจากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผู ส าเร็จการศึกษามีทักษะ         

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต       

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ได้รับการตอบกลับ

จากสถานประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
1.2.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ     

ที่ จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต        

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้รับผลคะแนน

การประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่

ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
13-15 5 ดีเยี่ยม 
10-12 4 ดีมาก 
7-9 3 ดี 
4-6 2 พอใช้ 
0-3 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1    
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.3   

คะแนนรวม   
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  คะแนนรวม÷3 =   (ค่าเฉลี่ย)   
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มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 
(ระดับ

คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 

ด านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค ผูส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต

คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา       

เอกลักษณ ของชาติ ไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ข อ ง ต น เ อ ง ต า ม  ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และ

มีจิตส านึกรักษสิ่งแวด     ลอม 

1. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผู

ส าเร็จการศึกษาเป นรายด านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะ             ที่พึงประสงค 

2. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา        มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน าที่ ของตนเองตาม ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีจิต

สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ             สิ่งแวดลอม 

1.โคร งการสถานศึ กษา

คุณธรรม 
ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

 

2.งานอาชีวศึกษาเอกชน

ต้นแบบปลอดบุหรี่ 
ระดับดีมาก อ.รุ่งนภา 

 

3. โครงการวันแม่ 

ระดับดีมาก 

อ.เตือนใจ  

4. โครงการ Art and 

culture day 
อ.เตือนใจ 

 

5. โครงการ พุทธมามกะ อ.เตือนใจ  

6. โครงการไหว้ครู อ.เตือนใจ  

7. กิจกรรม College is 

my home 
ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

 

8. กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ห ยั ด

พลังงาน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

อ.เชิดชู
เกียรติ์ 

 

9. กิจกรรม Sport  Day ระดับดีมาก อ.รุ่งนภา  
10. กิจกรรม Family  Day ระดับดีมาก อ.เตือนใจ  



      23 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

  11. กิจกรรม First   Day ระดับดีมาก อ.เตือนใจ  

12. โครงการองค์การนักวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย อวท. 

ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.พรชัย 
อ.นครินทร์ 

 

13. โครงการธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 

ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.ษรัญชนก 
 

14. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

หัวหน้า
แผนก 

 

15. โครงการลูกเสือช่อสะอาด ร้อยละ 80 อ.สุริยะ  

16. โครงการ รด.จิตอาสา  ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.ทศวรรษ  

17. โครงการส่งเสริมกีฬา ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.วีระชัย 
 

18. โครงการค่ายราชพฤกษ์ ร้อยละ 85 อ.เตือนใจ  

19. งานบริหารความเสี่ยง 6 

ด้าน 
ร้อยละ 80 อ.รุ่งนภา 

 

20. งานระบบช่วยเหลือติดตาม
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 อ.รุ่งนภา  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย    

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.3.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผู

ส าเร็จการศึกษาเปนรายดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค 

ร้ อยละของผลการส า ร วจความพึ งพอใจ จากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรมอัต

ลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ ได้รับการตอบกลับจากสถาน

ประกอบการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
1.3.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู ส า เร็ จการศึกษา

อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ ได้รับผลคะแนนการ

ประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน  

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของ

ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวด     

ลอม 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม 

1) กิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  

2) กิจกรรมเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน  

3) กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย       

ทรงเปนประมุข  

4) กิจกรรมจิตสาธารณะ  

5) กิจกรรมจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  

6) กิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

7) กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

8) จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.4   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)   
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เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 4.54  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 5.00  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3 4.65  

รวมคะแนน 
................... 

คะแนนรวม÷3 =...... (ค่าเฉลี่ย)  
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1  

ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถาน
ศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของผู
เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน        มีการปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
ใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันต
อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ     

1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลองกับความตองการของผู เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 

ที่สอดคลองกับความ ตองการของผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

1 .  โ ค ร งก า ร พัฒนาหลั ก ฐ า น

ส ม ร ร ถ น ะ ร่ ว ม กั บ ส ถ า น

ประกอบการ 

ร้อยละ 80 อ.ปรีดา 

 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ

เตรียมความพร้อมผู้ เ รี ยนสาย

อาชีพร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย 

2 แห่ง 
 

อ.ปรีดา 

 

3. โครงการพัฒนารายวิชาทักษะ

ชีวิต Skill For Life 
ด าเนินการตลอด

ปีการศึกษา 
อ.รุ่งนภา 

 

4 .โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด

การศึกษาระบบทวิภาค ี
ร้อยละ 80 

 
อ.ปรีดา 

 

5 .ง า น พั ฒ น า ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ร้อยละ 80 

 
อ.ปรีดา 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน         

มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.1.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต

องการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน  

ร้อยละของรายวิชาที่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ        

ที่สอดคลองกับความ ตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการตลาดแรงงาน  

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.1.2 สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ที่สอดคลองกับความ 

ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

ร้อยละของสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ    

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1.2    

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1  คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 
(ระดับ

คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูที่

มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ ที่

ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ     ต

อเนื่อง เ พ่ือเป นผู พร อมทั้งด านคุณธรรม 

จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เป

นส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้ง

วัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษา  แต ละระดับการศึกษา 

ตามระเบียบหรือข อบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต

ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให

ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให ถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ ์ 

1. สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง

หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูทุกคนมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

1 .  ง านสรุปครูที่ มี คุณวุฒิ

การศึกษาและจ านวนตาม

เกณฑที่ก าหนด 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษา
ละ    2 ครั้ง 

อ.จิรนันท์ 

 

2. โครงการพัฒนาครูด าน

คุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร)  

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
อ.จิรนันท์ 

 

3. โครงการพัฒนาครูด าน

วิชาการ 
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

4. โครงการพัฒนาครูด าน

วิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษา
ละ    2 ครั้ง 

 
อ.เอกชัย 

 

 

5. งานส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้แบบ รูปแบบ Active 

Learning 

ร้อยละ 80 
 

อ.เอกชัย 
 

 

6.  โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ

สมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปี 
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 
(ระดับ

คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 7. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข

ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

8. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการ

สอนจากนักศึกษา 

7. งานจัดท าแบบนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

8.  ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 

อ.จิรนันท์  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ        

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัย

เรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ 

หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.1 สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบการศึกษา

ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษา

หรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่

ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์

กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.2 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีจ านวนครูต่อสัดส่วนของนักศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(1:30) 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.3 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของจ านวนครูที่ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน         

ให้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.4 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.6 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูทุกคนมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริง 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.7 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข

ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 2 ครั้งต่อ

ภาคเรียน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.2.8 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการ

สอนจากนักศึกษา 

ร้อยละของจ านวนครูที่นักศึกษาประเมินความพึงพอใจได้

ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
33-40 5 ดีเยี่ยม 
25-32 4 ดีมาก 
17-24 3 ดี 
9-16 2 พอใช้ 
0-8 1 ปรับปรุง 

คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 
ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.4    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.5   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.6    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.7   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.8   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2  คะแนนรวม÷8 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหาร
จั ด ก า ร  ส ถ านศึ กษ า บริ ห า ร บุ ค ล าก ร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาจัดให้มีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลัง     ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับ

ภาระหน้าที่งาน 

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม ภูมิ

ทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการงบประมาณเพ่ือพัฒนา

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 

1. งานสรรหาครูและ

บุคลากร 

ผ่านเกณฑ์ 
อ.จิรนันท์ 

 

2. งานจัดโครงสร้างการ

บริหารงานในองค์กร 

ด าเนินการ        ปี
การศึกษาละ    1 

ครั้ง 
ดร.ธนภัทร 

 

3. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปรับเลื่อน

ขั้นเงิน  

ด าเนินการ        ปี
การศึกษาละ    1 

ครั้ง 
อ.จิรนันท์ 

 

4. งานรวบรวมผลงาน

ประจ า ปี ข อ ง ค รู แ ล ะ

บุคลากร 

ด าเนินการ       ปี
การศึกษาละ   2 

ครั้ง 
อ.จิรนันท์ 

 

5 .  ง า น พัฒ น า ส ภ า พ

แวดลอม      ภูมิทัศน์ 

ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.วุฒิพงษ์ 
 

6 .  ง าน พัฒนาอาคาร

สถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

 
ด าเนินการตลอดปี

การศึกษา อ.ชานนทร์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

  7. งานพัฒนาศูนย วิทย

บริการ 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.บุพรรณี  

8.  งานพัฒนาสื่ อ  แหล

ง เ รี ย น รู เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ    

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.กานต์  

9. งานจัดหาครุภัณฑ์      ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.เกียรติศักดิ์  
อยู่ดี 

 

10. งานจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการ       
ปีการศึกษาละ     

2 ครั้ง 

ดร.ธนภัทร  

 11. โครงการพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน  

ร้อยละ 80 ของบุ
คลกรที่เข้าร่วม 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการ       

สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.1 สถานศึกษาจัดให้มีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

จ านวนบุคลากรต่อจ านวนครูที่ได้รับการบรรจุตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

น้อยกว่า 1:10           ดีเยี่ยม 

1:11-14                  ดีมาก 

1:15-18                  ดี 

1:19-22                  พอใช้ 

มากกว่า 1:22           ปรับปรุง 

2.3.2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับ

ภาระหน้าที่งาน  

ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับ

ภาระหน้าที่งาน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.3.3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม 

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ

ปลอดภัย 

ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้

มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ      

ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม 

ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 

2.3.5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 

2.3.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการงบประมาณเพ่ือ

พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้ อง เรี ยน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

ร้อยละของงบประมาณเ พ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม       

ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ์ ของงบด าเนินการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 5 ขึ้นไป         ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 4-4.99         ดีมาก 

ร้อยละ 3-3.99         ดี 

ร้อยละ 2-2.99         พอใช้ 

ร้อยละ 1-1.99         ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
25-30 5 ดีเยี่ยม 
19-24 4 ดีมาก 
13-18 3 ดี 
7-12 2 พอใช้ 
0-6 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.3    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.4    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.5    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.6   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3  คะแนนรวม÷6 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน า
นโยบายสู การปฏิบัติ  สถานศึกษามี
ความส าเร็จในการด าเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน วยงานต นสังกัด หรือหน วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความรวมมือของ    ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ         ผูเรียน 
รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
จากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ        ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

1. สถานศึกษามีการด าเนินการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ

ของหนวยงานตนสังกัด 

2. สถานศึกษามีความส าเร็จในการ

ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสัง

กัด 

3. สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติ

บัตร ตามนโยบายส าคัญของหนวยงานต

นสังกัด 

4. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ

กับภาคีเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

ร่วมกัน 

 

1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ E to E  
ร้อยละ 80 อ.เอกชัย 

 

2 .  โ ค ร ง ก า รศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ

วิสาหกิจ 
ด าเนินการตลอดปี

การศึกษา 
อ.รุ่งนภา 

 

3. โครงการเตรียมความพร้อม

ผู้เรียนสายอาชีพชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น Pre-V.Ed. 

 
2 แห่ง 

 

 

อ.ปรีดา 

 

 

4. การจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค ี
25 แห่ง อ.ปรีดา 

 

5 .  โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า

คุณธรรม 
ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

 

6. โครงการองค์การ นักวิชาชีพ     
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.พรชัย 
อ.นครินทร์ 

 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ 
ด าเนินการตลอดปี

การศึกษา 
อ.สุริยะ  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือ     

หนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.4.1 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา         

ตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการที่สถานศึกษาท าตามนโยบาย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.4.2 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัดที่ประสบความส าเร็จตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละโครงการ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

2.4.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตามนโยบายส าคัญ

ของหนวยงานตนสังกัด 

สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตามนโยบาย

ส าคัญของหนวยงานตนสังกัดอย่างน้อย 1 โครงการ 

รางวัลระดับประเทศ   ดีเยี่ยม 

รางวัลระดับภาค        ดีมาก 

รางวัลระดับจังหวัด     ดี 

รางวัลระดับชุมชน      พอใช้ 

ไม่ได้รับรางวัล           ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.4.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน 

จ านวนภาคี เครือข่ ายที่ ท าท าความร่วมมือในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน (ชุมชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ) 

50 แห่งขึ้นไป            ดีเยี่ยม 

45-49 แห่ง               ดีมาก 

40-44 แห่ง               ดี 

35-39 แห่ง               พอใช้ 

30-34 แห่ง               ปรับปรุง 

 

 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 
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คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.3    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.4    

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      46 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระบบประกัน
คุณภาพภายใน  
    สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่

รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

2. สถานสถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

3. การประเมินคุณภาพภายใน 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 360 องศา 

ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา 

อ.พรชนก  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละของจ านวน . ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรใน

สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
2.5.2 สถานสถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

จ านวนการประชุมการวางแผนการติดตามการด าเนินการ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ต่อภาคเรียน 

9 ครั้งขึ้นไป             ดีเยี่ยม 
7-8 ครั้ง                  ดีมาก 

5-6 ครั้ง                  ดี 

3-4 ครั้ง                  พอใช้ 

น้อยกว่า3 ครั้ง          ปรับปรุง 
2.5.3 การประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 4.51-5.00       ดีเยี่ยม 

ระดับ 3.51-4.50       ดีมาก 

ระดับ 2.51-3.50       ดี 

ระดับ 1.51-2.50       พอใช้ 

ระดับ 1.00-1.50       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
13-15 5 ดีเยี่ยม 
10-12 4 ดีมาก 
7-9 3 ดี 
4-6 2 พอใช้ 
0-3 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5.3   

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5  คะแนนรวม÷3 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5    

รวมคะแนน 
................... 

คะแนนรวม÷3 =...... (ค่าเฉลี่ย)  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้  

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวม
มือในการสร างสั งคมแห งการ เรี ยนรู   
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล 
ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประ เทศในการจั ด  การศึ กษา  การจั ด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและ
คนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

1. สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตาง ๆ ในประเทศ สู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตางๆ              กับ

ต่างประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการวัดแววความถนัดสาย

อาชีพ 
ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-Vocational 

Education : Pre-VEd.) 

2 แห่ง 

 

อ.ปรีดา 
 

 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit  center) 

ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ     ทุก
สาขาวิชา 

 
อ.เกียรติศักดิ์ 

คนธสิงห์ 

 

4. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจาก

ภายนอกให้ผู้เรียน 
2 ทุน ส.อ.กันต์ทรากรณ์ 

 

5.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการ 
ร้อยละ 80 อ.ปรีดา 

 

6. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร      

ออมสิน 
ร้อยละ 80 อ.ษรัญชนก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

  7 . โ ค ร งก า รสั ง ค ม ไ ร้ เ งิ น ส ด 

ร่วมกับธนาคารออมสิน 
ร้อยละ 85 อ.เตือนใจ 

 
 

8. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ   

ร้อยละ 80 

 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อยู่ดี 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม

แหงการเรียนรู  

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
3.1.1 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ      
ในประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตาง ๆ ในประเทศ ในการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 โครงการขึ้นไป             ดีเยี่ยม 
8 -9 โครงการ                  ดีมาก 

6 -7 โครงการ                  ดี 

4- 5 โครงการ                  พอใช้ 

น้อยกว่า4 โครงการ           ปรับปรุง 
3.1.2 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ     
กับต่างประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องคกรตาง ๆ กับต่างประเทศ ในการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 โครงการขึ้นไป             ดเียี่ยม 
3 โครงการ                    ดมีาก 

2 โครงการ                    ดี 

1 โครงการ                    พอใช้ 

ไม่ได้ด าเนินการ              ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



      53 
 

 

 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1.2    

คะแนนรวม    
 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ด านนวัต
กรรมสิ่ งประดิษฐ งานสร างสรรค
งานวิจัย  สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุน 
ใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวม
กับบุคคล ชุมชน     องคกร ตาง ๆ ที่
สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุ
ประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย   

2. ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสร
างสรรค งานวิจัย           ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม ให้นักศึกษาท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ        งานสราง
สรรค งานวิจัย 

4. ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสร
างสรรค งานวิจัย           ของนักศึกษา
ได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

1. ง าน พัฒนาทั กษะวิ ช า ชี พ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

ร้อยละ 5 

 

อ.ปภาวรินทร์ 
 

 

2. งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการ
สอนของครูและบุคลากร   

ร้อยละ 80 อ.บุพรรณี 
 

3.  โครงการส่ งแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่         ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ร้อยละ 80 ของ
สาขาวิชาชีพ 

 

อ.เอกชัย 
 

 

4. โครงการเผยแพร่งานวิจัย 

นวัตกรรม สื่อการสอนของครู 

บุคลากร และนักศึกษา ด าเนินการทุกปี
การศึกษา 

อ.จิรนันท์ 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย       
โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร ตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย   

ร้อยละของจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่จัดท างานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย  สามารถน าไปใช ประโยชน ได ตาม

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

3.2.2  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเผย
แพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

งานวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน เทียบกับ

จ านวนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  50 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  40-49          ดีมาก 

ร้อยละ  30-39          ดี 

ร้อยละ  20-29          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  20      ปรับปรุง 

3.2.3 สถานศึกษาส่งเสริม ให้นักศึกษาท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ      
งานสรางสรรค งานวิจัย 

ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

งานวิจัย สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 

3.2.4 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสร างสรรค
งานวิจัย ของนักศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละ

ระดับการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน  

 

รอ้ยละ  1 ได้เผยแพร่ระดับประเทศ                      ดีเยีย่ม 

ร้อยละ  5 ได้เผยแพร่ระดับภาค                           ดีมาก 

ร้อยละ  10 ได้เผยแพร่ระดับจังหวัด                      ดี 

ร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา                พอใช้ 

น้อยกว่าร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา      ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
17-20 5 ดีเยี่ยม 
13-16 4 ดีมาก 
9-12 3 ดี 
5-8 2 พอใช้ 
0-4 1 ปรับปรุง 
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คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.2    
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.3   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.4   

คะแนนรวม    

 
คะแนนเฉลี่ยประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2  คะแนนรวม÷4 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 

 

เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 
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คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2   

รวมคะแนน 
................... 

คะแนนรวม÷2 =...... (ค่าเฉลี่ย)  
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มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ที่  4 . 1  
คุณลักษณะของผู้ เรียนที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ สถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา อัต
ลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ
สถานศึกษา ให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

2. นักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณ์          

ของสาขาวิชา 

 

1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์

ผู้เรียนแต่ละสาขางาน 

 

ร้อยละ 80 อ.เกียรติศักดิ์ 
อยู่ดี 

อ.เกียรติศักดิ์ 
คนธสิงห์ 

อ.ชานนทร์ 
อ.กานต์ 
อ.วีระชัย 
อ.เตือนใจ 
อ.ศิริขวัญ 
อ.ชญาภา 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1  คุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
4.1.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
4.1.2 นักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์
ของสาขาวิชา 

ร้อยละของนักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชาทุกภาคเรียน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  70-79          ดีมาก 

ร้อยละ  60-69          ดี 

ร้อยละ  50-59          พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรวม 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

9-10 5 ดีเยี่ยม 
7-8 4 ดีมาก 
5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 
0-2 1 ปรับปรุง 

 
คะแนนรวมประเด็นการพิจารณาที่ 4.1  

ประเด็นพิจารณา คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1.1    
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1.2    

รวมคะแนน    
 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 

ประเด็นพิจารณา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1 คะแนนรวม÷2 =   (ค่าเฉลี่ย)  ...................... 
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สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

เกณฑ์คะแนนแปลความหมายระดับคุณภาพ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีเยี่ยม 
3.51-4.50 ดีมาก 
2.51-3.50 ดี 
1.51-2.50 พอใช้ 
0.00-1.50 ปรับปรุง 

 
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 มาตรฐาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3   
มาตรฐานที่ 4   

รวมคะแนน คะแนนรวม ÷ 4 = 
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ส่วนที ่5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วิทยาลัยฯเทคโนโลยีพายัพ        
และบริหารธุรกิจ จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา  
2.การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับสถานศึกษา 

2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจัดสรรเป็น
ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงานเร่งด่วนตามนโยบาย   
3.จัดสรรงบประมาณให้แต่ละมาตรฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.ด าเนิน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้น าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
6.สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ของงาน และ

การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม  ให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ให้บุคลากรทุกระดับ และ

ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม

ความก้าวหน้า และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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