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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา  

ที่จัดการศึกษานำไปใช้เป็นเป้าหมายหรือกรอบทิศทางในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตนเอง   
การกำหนดมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที ่สถานศึกษาต้องดำเน ินการ  
ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว ่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า พ . ศ . 2561  โ ด ย พ ิ จ า ร ณ า 
ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  เพื่อรองรับการ
ประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินภายนอกโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถนำมากำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และกระบวนการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาได้  
เพื่อความสมบูรณ์ของมาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ว่าสามารถ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่  ผู ้เรียนมีคุณภาพตามที่ตั ้งเป้าหมายหรือไม่  
และนอกจากนี้ การกำหนดและประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ยังเป็นข้อมูลสำคัญ  
ที ่สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ยังสามารถนำไปเป็นเป้าหมายในการกำกับดูแล  ตรวจสอบ   
และการประเมินคุณภาพในภาพรวมเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในการที่จะบรรลุ
มาตรฐานการศึกษานั้น 

 
 

    
                                                          งานมาตรฐานการศึกษา 
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ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ 
                 เร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เลขที่ 262 หมู่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาบรรลุซึ่งคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบ
ความต้องการของผู ้ปกครอง นักเร ียน และวิส ัยทัศ พันธกิ จ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา              
และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู ้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับใช้
ดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่
รอบ 4 ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

     ทัง้นี้มีผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  25  มิถุนายน 2562 
 
              (ดร.ธนภัทร  มั่นคง) 
                 ผู้อำนวยการ    
                              วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 



 

การให้ความเห็นชอบ 
                ประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  ได้พิจารณา
มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 
2562 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการเพิ ่มเติมประเด็นการประเมินอีก 2 ประเด็นตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู   
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   
ประเด็นการประเมินที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพ(เพ่ิมเติม) 
  มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
   ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นการประเมินที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)   
  มาตรฐานที่ 3 : การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
   ประเด็นการประเมินที ่3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
  เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

   ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
                                                                    
         (ดร.ธนภัทร  มั่นคง) 
                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

บทนำ 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
   1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ชื ่อสถานศึกษา ว ิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที ่ต ั ้ง  ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 262  หมู ่ 6  

ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210   หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้สำรวจ
ความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อกำเนิดขึ ้น โดยเริ ่มตอกเสาเข็มต้นแรก เมื ่อวันที ่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์จนเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  
ในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งในปีการศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชีพจำนวน 
….. คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน ……… คน รวมทั้งสินจำนวน ……… คน มีครูผู้สอน
จำนวน …… คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 21 คน  

1.2 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 

  สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานการโรงแรม) 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) 

 



 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 
 สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าร้านอาหารและภัตราคาร) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 
สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย) 

 1.3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
จำนวนอาคารเรียน........3............หลัง 
จำนวนอาคารประกอบ........-.......หลัง 
จำนวนห้องเรียน..........43................ห้อง  
จำนวนห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 

- โรงฝึกงาน 

- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......3.......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....-.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....-.....ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการการขาย......-...ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการสำนักงาน...1.......ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 
จำนวนห้องพักครู...........3..............ห้อง 
จำนวนห้องประกอบ........28............ห้อง 

- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 

- ห้องประชุม........2.......ห้อง 

- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 

- ห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 



 

 

- ห้องการเงิน/ห้องบุคคล........1.........ห้อง 

- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..หอ้ง 

- ห้อง QA…......1………..หอ้ง 

- ห้องSA……....1………..ห้อง 

- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 

- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 

- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 

- ห้อง Internet Room…..1….ห้อง 
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. 2543   สปอตโฆษณา  “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมี

ปลากินตลอดไป” ดังไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ หลายคนตั้งใจฟัง  แล้วเฝ้าดูสิ่งที่จะเกิดข้ึน 
ปี พ.ศ.2544    10 พฤษภาคม 2544 ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน พร้อมกล่าวคำว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่
หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป” โรงเรียนได้ตั้งใจ ติดอาวุธทางปัญญา สอนให้เขามุ่งมั่นเป็น
เถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง 

ปี พ.ศ.2548   ได้รับการรับรอง และผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากคณะกรรมการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ  สมศ. กล่าวว่า “เป็นโรงเรียน
อาชีวะตัวอย่างระดับประเทศ โรงเรียนนี้คือ นวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง” 

 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภท “สถานศึกษาอาชีวศึกษา รางวัลพระราชทาน” 
ปี พ.ศ.2549   ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น

สถานศึกษานำร่องในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
Model of Vocational Excellence 

ปี พ.ศ.2550 ได้รับการคัดเลือกจากประเทศสหราชอาณาจักร ให้เป็นอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียว 
ในการทำโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศอังกฤษ  Center of 
Vocational Excellence 

ปี พ.ศ.2551 ได้ร ับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากคณะกรรมการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับคะแนนเต็ม 5.0  ดีมากในทุกมาตรฐาน 

 ได้รับการคัดเลือกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าร่วม
โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น  1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 

ปี พ.ศ.2557   ได้ร ับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากคณะกรรมการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับคะแนน 89.49 ระดับคุณภาพดี 



 

 

ปี พ.ศ.2559   ได้ร ับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาคุณธรรม กับโครงการ 
“โรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ” 

ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ปี พ.ศ. 2560   ได้รับอนุญาตดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรม 
พัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 

1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 
3. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
4. สาขาช่างซ่อมรถยนต์ 
 เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาต  

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ 

การศึกษา ที่เด่นชัด เป็นรูปธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 
 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 8  

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันระดับภาคเหนือ 
 ได้รับอนุญาตให้เปิดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
 ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับประเทศ ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน

สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน มอบโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  ได้รับรางวัลจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ในระดับ

ก้าวหน้า มอบโดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ในโครงการ Fin.

ดี We Can Do. มอบโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ได้ร ับรางวัลนักศึกษาพระราชทานโครงการด้านความเป็นเลิศอาชีวศ ึกษา

พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ปี พ.ศ. 2562  ได้รับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระดับยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 

97.97 คะแนนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและสื ่อการสอนระดับประเทศจำนวน 52 

ผลงาน จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
   ได้รับรางวัลการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ในระดับชาติ (5 ดาว) 



 

 

  ได้ร ับรางวัลชนะเล ิศการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ประเภทสิ ่งประดิษฐ์ 
ระดับประเทศ ในโครงการ Fin.ดี We Can Do. Season 2 มอบโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาต้นแบบด้านการออมเงินระดับประเทศ 
ในโครงการ Fin.ดี We Can Do. Season 2 มอบโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ได้ร ับรางว ัลน ักศึกษาพระราชทานโครงการด้านความเป็นเลิศอาชีวศ ึกษา
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

   
ปี พ.ศ. 2563  
  ได้รับรางวัลการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เอกชนดีแด่นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับดีเยี่ยม  
   
 

  



 

 

หลักคิดพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย “เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต” 
Skill For work + Skill  for Life 

 

ความดี ความงาม ความจริง 

เป็นคนดีแล้วจะเก่งเอง แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ คุณภาพมาตรฐานสูงทางการศึกษา 

ความรับผิดชอบ,ความซื่อสัตย์,ความ
พอเพียง,มีวินัยทางการเงิน 

กล้าคิด,กล้าพูด,กล้าทำ,กล้านำเสนอ, 
อัตลักษณ์วิชาชีพของตนเองที่โดดเด่น 

การเรียนฐานสมรรถนะ,การศึกษายุค4.0, 
Active Learning ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC), 
QA Excellent  

อัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งวิทยาลัย “คิดเป็น  เน้นปฎิบัติ  จัดการได้” 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายนวรัต   คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผบริหาร 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ  
 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ด ี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ดร.ธนภัทร   มั่นคง 
ผู้อำนวยการ 

 

นางสาวเตอืนใจ อารีโรจนนุกูล 
หัวหน้าแผนกบัญช ี

 

นางสาวประภาววินทร์  นักธรรมมา 
หัวหน้าแผนกการตลาดและธุรกจิ

ค้าปลัก 
 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 
 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นายกานต์  อะตามา 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นายปรีดา  ธงไหล 
หัวหน้างานทวิภาคี 

 

นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 
 

นายอุทัย   สุวรรณเรือง   
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 

นางสาวยุรดี  สนรักษา 
หัวหน้าแผนก

ภาษาต่างประเทศ 
 

นายเกียรติศักดิ์   คนธสิงห์ 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

นายเชิดชูเกียรติ ผาคำ 
หัวหน้าแผนกช่างยนต ์

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
 หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง 

 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 
หัวหน้างานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นายกานต์  อะตามา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 
 

ปรัชญา 
“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่
ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้
ชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565” 
พันธกิจ (Mission)    

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน  
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ ์ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
 
 
 



 

 
 

กลยุทธ์ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
       The Management Strategies of Payaptechnological and Business Based on the 
Concept of International Standards Quality. 

1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. สร้างรากฐานให้ผู ้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู ่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน 

4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยที่ดี 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. สร้างความเป็นเลิศการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

10. สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต ( Skill for Work And Skill for 
Life)  
อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 
คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล  
เมื่อคิดเป็นผู้เรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่วถูกผิด  



 

 
 

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  
จัดการได้  : มุ่งม่ันให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้  
ทั ้งด้านปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการทำงาน ตลอดจนรู ้จ ัก การให้
ความสำคัญกับปัญหาหลัก-ปัญหารอง ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม  

 
อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาชาช่างยนต์ : ทำงานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งนำ  ทำงานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย

 สาขาช่างไฟฟ้า : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทำงาน ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดทีเ่ป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้นำทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี                 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ.2560-2564) 

Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

(ร่าง)กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากำลังคน 
อาชีวศึกษาสู่สากล   
(พ.ศ.2555-2569) 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษา            
(เลขาธิการ สอศ.) 

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. คนไทยที่มี
คุณลักษณะเป็นคนไทย
ที่สมบูรณ์ 
2. การลดความเหลื่อม
ล้ำทางด้านรายได้และ
ความยากจน 
3. ระบบเศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงอาหารพลังงาน
และน้ำ 

1. ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ 
2. ความอยู่ดีมีสุขทาง
สังคม 
3. การยกระดับคุณค่า
มนุษย์ 
4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
2. ประชากรทุกช่วงวัย
สามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ 
3. ผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวตนของแต่ละ
บุคคลและมีคุณลักษณะ
นิสัย/พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

1.หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
2. การผลิตและพัฒนา
คร ู
3. การทดสอบ การ
ประเมิน การประกัน
คุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
4.  ผลิต พัฒนากำลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 

1. มุ่งสร้าง/ผลิต
กำลังคนอาชีวศึกษาให้
ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาปริมาณและ
คุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ 
4. การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ 

1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล 
2. ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตพัฒนากำลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสทาง
การศึกษา การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

สังเคราะห์นโยบายที่สำคัญๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 

 
 

 

 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี                 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ.2560-2564) 

Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

(ร่าง)กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากำลังคน 
อาชีวศึกษาสู่สากล   
(พ.ศ.2555-2569) 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษา            
(เลขาธิการ สอศ.) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. มีความมั ่นคงในเอก
ราชและอธิปไตยสังคม
ปลอดภัยสามัคคีสร ้าง
ภาพลักษณ์ด ีและเพ่ิม
ค ว า ม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น ข อ ง
นานาชาติต ่อประเทศ
ไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ท ั น ส ม ั ย โ ป ร ่ ง ใ ส
ตรวจสอบได ้กระจาย
อำนาจและมีส ่วนร่วม
จากประชาชน 
 

 4. ภาคการศึกษามี
ทรัพยากรและทุนที่
เพียงพอสำหรับการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
5. สถานศึกษามีระบบ
การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 



 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 

กรอบ
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
ระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12              

(พ.ศ.2560-
2564) 

Thailand 
4.0 โมเดล
ขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่
ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(ร่าง)กรอบ
ทิศทาง
แผนการ
ศึกษา

แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 

2574) 

จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์

ปฏิรูป
การศึกษา

กระทรวงศึกษ
าธิการ 

ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนา

กำลังคน 
อาชีวศึกษาสู่

สากล        
(พ.ศ.2555-

2569) 

นโยบายการ
จัดอาชีว 
ศึกษา            

(เลขาธิการ 
สอศ.) 

 

1. ด้านความมัน่คง        3/7 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        3/7 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        7/7 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสงัคม 

       3/7 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

       3/7 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        7/7 

7. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ        4/7 
8. ผลิต พัฒนากำลงัคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

       3/7 

9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา        2/7 

สรุปประเด็นสำคัญๆของนโยบายต้นสังกัดและนโยบายของชาติ 



 

 
 

จัดกลุ่มประเด็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศและต้นสังกัดสู่การกำหนดทิศทางการ

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นนโยบาย / ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศและสังกัด 

ประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย 

1.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1. ด้านความมั่นคง 

2. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

 
4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
5. ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ปัจจัยภายในหน่วยงาน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
1. มีโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
2. มีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั ่งการ รวมถึงการ
ตัดสินใจ 

1.โครงสร้างการทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบของอาชีวศึกษาของภาครัฐ 

2. ระบบปฏิบตัิงาน (System) 
1. มีระบบการบริหารงานบุคลทีช่ัดเจนในการปฏิบัต ิ
2. มีระบบการเงินทีช่ัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. ขาดความต่อเนื่องเพราะเปลีย่นงานบ่อย 

3. จำนวนบุคลากร (Staff) 
 

1. จำนวนครูที่สอนสายวิชาชีพมีเพียงพอ 1. จำนวนครูขาดแคลนในกลุ่มวชิาสามัญ 
2. หาครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขายาก 
3. ครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 
4. บุคลากรสายสนบัสนนุไม่เพียงพอ 

4. ความสามารถของบุคลากร 
(Skill) 

1. ครูวัยหนุ่ม-สาวพร้อมเรียนรู้และพัฒนา 
2. บุคลากรมีความสามารถและมีคุณภาพในความหลากหลาย 
    ของงาน 

1. ครูขาดทักษะในการเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
2. การเคลื่อนย้ายของบุคลากรระหว่างภาคเรียน 

5. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์องค์กร 
(Strategy) 

1. มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจำปีอยา่งชดัเจน 
2. มีแผนงานแตล่ะส่วนงานอยา่งชัดเจน 

1. ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนอย่างถูกต้องมีน้อย 

6. รูปแบบการบริหาร (Style) 1.  ผู้บริหารสามารถทำงานได้หลากหลาย 1.  วิทยาลัยฯ บางแห่งใช้การบริหารแบบครอบครัวทำให้การบริหารแบบรวมอำนาจ 

7. วิสัยทัศน์ /ค่านิยมร่วมใน
การปฏืบัติงาน (Share values) 

1. เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานทุกระดบั 
2. มีวัฒนธรรม  คุณภาพ เพื่อแข่งขันทางการตลาด 

 



 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายในหน่วยงาน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 
1. ลูกค้าหรือบริการ 
(Customer) 

1. ได้ผู้เรียนที่ต้องการอยากเรียนเพราะไม่มีการสอบเข้า 
2. ผู้ปกครอง เชื่อมั่นในระบบการติดตามช่วยเหลือ 

1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนน้อย 
 

2. การเมือง  (Politic) 
1. ได้รับโอกาสจากนโยบายการรวมกันของอาชีวศึกษา
รัฐบาล 
2. การส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนต่อสายอาชีพมากข้ึน 

1.  ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3. เศรษฐกิจ (Economic) 
1. หาความร่วมมือแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาพัฒนา 
2. ได้รับสนับสนุนเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

1. ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเพ่ิม 
2. เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ 
3. รายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเรียนต่อเอกชน 

4. สังคม  วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม (Social Culture 
and Environment) 

1.  ผู้ปกครอง เข้าใจการเรียนในสายอาชีพมากขึ้น 
2.  ใช้ Social Network มาช่วยในการจัดทำการตลาด 

1. ค่านิยมของผู้ปกครอง และผู้เรียน คิดว่าการเรียนในสายอาชีวศึกษา
รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 
2. การใช้สื่อมีผลกระทบต่อสถานศึกษาอย่างมากในทางลบ 

5. เทคโนโลยี (Technology) 
1.  การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
2.  การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

1.  ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเทคโนโลยี มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

 



 

 
 

สภาพการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
(ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

วิธีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนด คือการวางแผนงานของสถานศึกษา 
ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและมีเป้าประสงค์ ที่ชัดเจน และมีการกำหนดตัวชี้วัดโดยเทียบเคียง 
กับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง เพื ่อนำการปฏิบัติโดยผู้เกี ่ยวข้อง 
เป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกำกับติดตาม 

การนำแผนสู่การปฏิบัติ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามแผนมีกลไกการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามแผนงานที่กำหนด  

การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สถานศึกษา
มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ นิเทศ และประเมินการดำเนินงาน  มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
ในแต่ละโครงการและรายงานผลต่อที่ประชุม 

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนำผลการประเมินมาจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
เผยแพร่ให้กับผู้ที ่เกี ่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดำเนินงานไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่กำหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกำหนดยุทธวิธี 
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้ง ก่อนนำสู่ 
การปฏิบัติพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เป้าประสงค์ของพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นพันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   2. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน 

3. สร้างรากฐานให้ผู ้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง
เรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการทำความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

8. พัฒนาความเข้มแข็งการทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน  

9. สร้างความเป็นเลิศการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

10. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ  

10. สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 



 

 
 

กลยุทธ์ของการพัฒนาสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จ

จริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน 

2. ทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
การศึกษา       

1.สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา               

4. ผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจ ําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  

5. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

6. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยู ร วมกับผู อ ื ่นได  อย างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

2. เพิ ่มขีดความสามารถให้ผู ้เร ียนมีทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษ ที ่21 

7. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

8. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

9. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

10. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

11. มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดลอม 

3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

ภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน 

12. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความตองการของผู เร ียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน 

 

 

 

4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ด ี

  



 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

13. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม     

หรือกลุ มว ิชาเพิ ่มเติมใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความร

วมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

14. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตาม

เกณฑที่กําหนด 

15. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพื่อ เปนผู      

พรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

16. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

17. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัย

ทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและ 

18. การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     

19. สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

5. เพิ ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคล ้องก ับความต ้องการของผ ู ้ เร ียน  ช ุมชน  สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    

20. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

21. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน ห

องปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

23. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

24. ครุภัณฑ์ 

25. งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

6. เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการ

บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

 

 

 



 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

26. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

27. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน

จากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

7. ขับเคลื ่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบาย

สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

28. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ทั ้งในประเทศและตางประเทศในการจัด

การศึกษา 

29. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  

30. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยี      
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหง     
การเรียนรู้ 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

31. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน 
องค กรต างๆ ท ี ่สามารถน ําไปใช ประโยชน ได ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน 

9.สร้างความเป็นเลิศการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สารณชน 
 

32. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์
ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

10.สร้างศักยภาพให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตามกลยทุธ์การบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือ

ทํางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

กลยุทธ์ที่1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับสาขาว ิชาที ่ เร ียนเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา               

1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี ่ยวกับ  

ขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ     

ตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

2. ทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จ

จริง 

3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับการศึกษา       

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช   

ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีว ิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต ละระดับ

การศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยูร

วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี

สุขภาวะที่ดี 

 กลยุทธ์ที่2. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจําเป

นในศตวรรษที่ 21  

2. มีทักษะวิชาช ีพ และทักษะชีว ิตเป นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

3. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื ่นได อยางมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

 
 



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด ็นการพิจารณาที ่  1.3 ด านค ุณธรรม จร ิยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที ่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ ของ     

ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ์ที่3. สร้างรากฐานให้ผู ้เรียนสามารถดำรงชีว ิตอยู่

ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน 

 

1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยที่ด ี

2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่ง

แวดลอม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ(เพิ่มเติม) 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน

แต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ 

กลย ุทธ ์ที่10.สร ้างศ ักยภาพให ้ผ ู ้ เร ียนม ีค ุณล ักษณะที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

พ ัฒนาอ ัตล ักษณ ์ของผ ู ้ เ ร ี ยนในแต ่ละ

สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ 

 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู

เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับ

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที ่ 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยที่ดี 

1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอด

คลองกับความตองการของผู เร ียน ชุมชน 

สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ   ตอง

การของตลาดแรงงานโดยความร วมมือกับ

สถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด  

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 

จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียน

และวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับ

การศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให

ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

กลยุทธ์ที่5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี

จํานวนตามเกณฑที่กําหนด 

2. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ 

เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั ้งวัย

เรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตาม

ระเบ ียบหร ือข อบ ั งค ับ เก ี ่ ยวก ับการจั ด

การศึกษาและ 

5. การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     

6. สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสม

บูรณ 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่

อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย

บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

1.. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  ห

องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทย

บริการ 

3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

4. ครุภัณฑ์ 

5. งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ

ที ่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ

ดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

7. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ 

สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถาน

ประกอบการและหนวยงานที ่เก ี ่ยวของทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

สถานศึกษาม ีความส ําเร ็จในการด ําเน ินการบร ิหารจ ัดการ

สถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน

ที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม 

สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษามอบหมาย 

2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ ส

งเสริม สนับสนุนจากผู ปกครองชุมชน สถาน

ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด ็นการพิจารณาที ่  2.5 ระบบประก ันค ุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 

2.5.3 การประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายใน 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม
แหงการเรียนรู  
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 
ทั ้งในประเทศและต างประเทศในการจ ัด การศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู   การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียน
และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู    

กลยุทธ์ที่ 8. พัฒนาความเข้มแข็งการทำความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในการจัดการศึกษา 

2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียน

ร ู 

3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสสูังคม แหงการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย   
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานวิจัยโดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา    

กลยุทธ์ที่9. สร้างความเป็นเลิศการจัดทำนวัตกรรม 
สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจ ัย ที ่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

1. สถานศึกษาส งเสร ิมสนับสนุนให มีการจ ัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวม

กับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประ

โยชนไดตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


