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ค าน า 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง โดยทุกปีการศึกษาจะต้องรายงาน
ผลการประเมิน ตามมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
 วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โดยมีกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขั้นตอนงานประกันคุณภาพ
ภายในโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรประชุมเพ่ือสรุปงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี สรุปโครงการ กิจกรรม 
หลังจากนั้นทีมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยโดยแต่ละสาขาวิชาและส่วนงานมาร่วมกันสรุปรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยฯจึงได้จัดท า รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.3 ด้านคุ๋ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ประเด็นการประเมิน 1.4 ด้านคุณลักษณะ ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา     
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ประเด็นการประเมิน 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 
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  ประเด็นการประเมิน 2.5 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (เพ่ิมเติม)  
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ดังนั้น รายงาน เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่สถานศึกษาที่ได้ติดอาวุธทางปัญญาและน าพาผู้เรียน ครู 
บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งคุณภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
 

 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกคิดเป็น ร้อยละ 
81.11  ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 51.98 ระดับคุณภาพปานกลาง ค่าคะแนน 2 

3. ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูงการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 25 คน       
คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ ได้พัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  

4. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษาและได้รับ
รางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  มีผลการประเมินตามข้อ 1 และ ข้อ 4 ค่าคะแนน 4 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ได้ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของจ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

6. ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 94.13  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่าคะแนน  5 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

8. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการต่างๆ จนมี
คุณลักษณะที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบประเภทวิชาที่ จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 
100  

10. ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ครูผู้สอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 
12. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูทั้งหมด 
13. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 88 ของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน

ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง 
14. ครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียนมีผลการประเมินค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

15. ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 97.54  ของจ านวนครูทั้งหมด 
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึง อินเตอร์เน็ท(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host 
Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บรอดแบนด์ 3bb 
Leased Line Fiber Optic มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย 
จ านวน 20 ตัว 

17. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

18. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานร้อย
ละ 6.18 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม ค่าคะแนน 5 

19. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม  ค่าคะแนน 5 

20. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าใช้บริการร้อยละ 81.80 และมีผลการประเมินจาก
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 

21. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
การสืบค้น จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

22. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 17 สาขาวิชาและได้จัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี จ านวน 11 สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 64.71 
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23. บริหารสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร้อยละ 96.75 ของจ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด  

24. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

25. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 

26. สถานศึกษามี การบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน 
5 

27. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีผลการประเมินได้             
ค่าคะแนนระดับ 4 ระดับ  ดีเลิศ  จากหัวข้อการประเมิน ดังนี้  

27.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    
ในสถานศึกษา  

27.2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง        
ในระดับจังหวัดหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจัย 
ระดับชาติ 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งร่วมกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและ การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 และกีฬา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

2. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาล 
นักศึกษาของวิทยาลัย สามารถชนะการแข่งขันและ และเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคเหนือ และได้รา งวัล
ระดับชาติ 

3. นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยที่ ร่วมการแข่ง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ระดับชาติ ในหลายรายการ สามารถท าผลงานได้อย่างยอด เยี่ยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ฝึก
ทักษะการท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการ ศึกษาเป็นส าคัญและวิทยาลัยเชื่อ
ว่าทักษะการท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพอย่าง
ชัดเจน เพ่ือขีดความสามารถในการท างานในอนาคต โดยการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษานั้นเป็นการสรุป
ร่วมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จ 
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การศึกษาร่วมกันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและเหมาะสมสู่ความต้องการของสถาน
ประกอบการในอนาคตต่อไป 

5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยให้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

6. วิทยาลัยฯได้จัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะน าไปสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอัน
จะน ามาเพ่ือความสุขที่ได้จากการท างานร่วมกัน 

7. มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าความร่วมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า 184 แห่ง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดช่วงเวลาส าหรับการทบทวนโดยวางก าหนดการในการให้นักศึกษาเข้าศึกษาข้อมูลจากคลัง
ข้อสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาข้อมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานให้กับที่ปรึกษาเพ่ือช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษาทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบ Pre V-NET ที่วิทยาลัยจัดให้ และก่อนการสอบ V-NET ที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติจัดสอบ 

2. การแข่งขันมีทั้งรายการของรัฐบาลและเอกชนท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน
ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาที่เป็นตัวแทน 

3. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยส าหรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง จะท า
ให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจและเกิดทักษะ ท าให้เมื่อออกปฏิบัติงานจริง จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 

4. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายในของคร ู
5.จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันขาดสภาพคล่อง ท าให้สถานประกอบการบางให้ที่ท าความร่วมมือกับ

วิทยาลัย อาจจะไม่ต้องก าลังคนเพ่ิม และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาได้ จึงชะลอการรับนักศึกษา 
ระบบทวิภาคี ในอนาคตจะท าให้มีแนวโน้มว่าสถานประกอบการจะไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่สนใจเรียนใน
ระบบทวิภาค ี

6. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษา ภาครัฐบาลและ
เอกชนด้วยกันมากขึ้นในลักษณะความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

7. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรมีการจัดท าสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET โดยจัดการ
ทดสอบ Pre-testต้นภาคเรียนที่ 2 

2. ควรจัดสรร คัดเลือกรายการแข่งขันที่จะเข้าร่วมอย่างดี เพ่ือจัดสรรเวลาการฝึกซ้อมไม่ให้กระทบ ต่อการ 
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เรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียน 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในการท า

ความร่วมมือในปีต่อไป ควรขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการจัดหาเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ใช้จริงในสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมและได้ฝึกปฏิบัติก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

4. ควรเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ระบบแม่ข่าย(Server) และห้องบริหารจัดการแม่ข่าย(Server Room) ให้เป็นจุด
ศูนย์รวมข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือง่ายต่อดูแลและการบ ารุงรักษา 

5. วิทยาลัยต้องแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้เพียงพอต่อ
จ านวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนในทุกปีการศึกษา 

6. มีแผนงานการแสวงหาความร่วมมือ ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. ควรมีการผลักดันให้มีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  
ผู้บริหารวิทยาลัย มีการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใช้หลักการบริหาร แบบมีส่วน

ร่วม โดยเน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) มีกลยุทธ์        
ในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในกลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้น
นักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษ      
ที่ 21  
นโยบาย 
    1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์  
    3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือชีวิตจริงให้แก่ผู้เรียน 
    4. ปลูกฝังค่านิยมความเชื่อที่ดีต่อเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้เรียน 
    5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลตามสภาพจริง 
    6. พัฒนาความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้วยการร่วมมือของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ล าพูน 
โครงการ/กิจกรรม 
 1) โครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 2) โครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกันทั้งสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ Professional 
Learning Community (PLC) 
 3) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4) โครงการสัมมนาเส้นทางอาชีพให้ผู้ปกครองและผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 5) โครงการอบรมครูเรื่องการการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
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 6) โครงการนิเทศการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 7) โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ล าพูน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปูาประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดทุกๆ นโยบาย จนส่งผลให้มีรางวัลแห่งความส าเร็จ อาทิเช่น 
 1. วิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีความร่วมมือผ่านการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันจ านวนทั้งสิ้น 32 แห่ง และในแต่ละปียังขยายความร่วมมือออกไปอีก 
 2. วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจประเมินจากศูนย์
ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือซึ่งได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน โดยในปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
เข้ารับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ (5 ดาว) ครั้งที่ 1 ณ จังหวัด
สกลนคร 
 3. วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรมและได้รับอนุมัตจากส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C จ านวน 8 คน และมีครูผู้ก ากับลูกเสือที่
ผ่านการอบรมขั้นความรู้เบื่องต้น B.T.C จ านวน 20 คน 
 4. วิทยาลัย จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็น
รูปธรรมได้รับประกาศจัดตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเข้าร่วมการประชุมองค์การวิชาชีพทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ได้รับการประเมินการจัดตั้งในระดับผ่าน  
 5. ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนรุ่นที่1 และร่วมเป็นวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิสถิรคุณ  

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบวินัยทางการเงิน Fin D We can do 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจด้านการบริหารสถานศึกษาจนประสบความส าเร็จได้รับ

การยอมรับจ าส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.) โดยได้รับการเชิญเข้าร่วม
สถานศึกษาโดดเด่น 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เหตุเพราะว่าวิทยาลัยใช้
งานประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารสถานศึกษา ดังค าที่ว่า หากเปรียบงานวิชาการคือสมอง
ของสถานศึกษา งานกิจการนักศึกษาคือร่างกายอวัยวะ ส่วนงานประกันคุณภาพเปรียบเหมือนเลือดที่หล่ อ
เลี้ยงร่างกาย มีความส าคัญอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงบริหารสถานศึกษาโดยการใช้งานประกันคุณภาพเป็น
เครื่องมือส าคัญตลอดมา  
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 4.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยงานประกันคุณภาพ 
  2. เพื่อรักษา ระดับคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
  4.3 กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 วิธีการด าเนินงาน 

   

Plan (เน้นการมีส่วนร่วม)  
1. กฎกระทรวง 
    การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
3. นโยบายของผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 
4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เรียน  
    ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ   
5. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี       
    พายัพและบริหารธุรกิจ  
6. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2561- 
    2563  
7. แผนปฎิบัติการประจ าปี 2561  
 

 

 

DO (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้)  
1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยการติดอาวุธ 
    ทางปัญญา อบรมเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพ 
2. มอบหมายผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบ 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มอบหมายผู้บริหารระดับกลาง(หัวหน้า 
    แผนกและหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ     
    ประเด็นการประเมินตามคุณภาพการศึกษา 
    ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ 
    อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
4. มอบหมายครูและบุคลากรทุกคนใน 
    สถานศึกษารับผิดชอบโครงการและ 
    กิจกรรม  
5. ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ ตาม 
    กระบวนการคุณภาพในวิทยาลัย  

 

Check  (เน้นการจัดการความรู้)  
1. บริหารงานประกันคุณภาพด้วยระบบ  
    Agenda รายสัปดาห์ 
2. ผู้บริหารตรวจสอบการด าเนินการตามแผน 
    ปฎิบัติการ 
3. ครูและบุคลากรทุกคนร่วมสรุปและน าเสนอ 
    ผลการด าเนิงานรายภาคเรียน 
4. ทุกๆมาตรฐานจัดการประเมินตนเองตาม 
    เกณฑ์การประเมินตามคุณภาพการศึกษา 
    ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ 
    อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
5. ผู้บริหารระดับสูงนิเทศการด าเนินโครงการ/ 
    กิจกรรม แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน  

 

ACT  (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
1. ร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ 
    สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาตามเกณฑ ์
    การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของ 
    สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
    พ.ศ.2561 
2. ร่วมก าหนด แก้ไข ปรับปรุง โครงการและ 
    กิจกรรมในปีต่อไปตามผลการวิเคราะห์ 
    สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
3. ประกาศผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
    ร่วมกันในสิ่งที่จะพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญ
ส าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยจึงปรับใช้กับการบริหารคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ดังนี้  

 Plan (เน้นการมีส่วนร่วม)  
 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
 3. นโยบายของผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 
 4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ   
 5. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
 6. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2561-2563  
 7. แผนปฎิบัติการประจ าปี 2561  
 DO (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้)  
 1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา อบรมเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพ 
 2. มอบหมายผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. มอบหมายผู้บริหารระดับกลาง(หัวหน้าแผนกและหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ ประเด็นการ 
 ประเมินตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 4. มอบหมายครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับผิดชอบโครงการและกิจกรรม  
 5. ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ ตามกระบวนการคุณภาพในวิทยาลัย  
 Check  (เน้นการจัดการความรู้)  
 1. บริหารงานประกันคุณภาพด้วยระบบ Agenda รายสัปดาห์ 
 2. ผู้บริหารตรวจสอบการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ 
 3. ครูและบุคลากรทุกคนร่วมสรุปและน าเสนอผลการด าเนิงานรายภาคเรียน 
 4. ทุกๆมาตรฐานจัดการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของ 
 สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 5. ผู้บริหารระดับสูงนิเทศการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน  
 ACT  (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
 1. ร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาตามเกณฑ์การประเมิน 
 ตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 2. ร่วมก าหนด แก้ไข ปรับปรุง โครงการและกิจกรรมในปีต่อไปตามผลการวิเคราะห์ 
 สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
 3. ประกาศผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกันในสิ่งที่จะพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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4.5 ผลการด าเนินงาน 

  วิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในรับระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ซึ่งผลการประเมินนี้เป็นเพียงผลการประเมินที่ได้จากกระปฎิบัติเท่านั้น ที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา
ว่าคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงองค์กร 

 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
  ประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดคือวิทยาลัยของเรามีความน่าเชื่อถือจากหน่วงงานภายนอก ว่าจัดการ
ศึกษาได้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้นักเรียนเข้าเรียนตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ และยังจัดการศึกษาได้อยู่ในสถานการณ์ที่แข่งขันกันสูง ยืนหยัดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจนทุกวันนี้   
( คุณภาพ=ภาพของเรา)  

        4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้
กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลจากการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับ  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ได้แก่ 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
2.1.1 ที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 262  หมู่ 6 ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 

50210  โทรศัพท์  0-5384-5100 โทรสาร 0-5384-5137  
Website  http://www.payaptechno.ac.th E – mail  info@payaptechno.ac.th    

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้ส ารวจความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษา       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อก าเนิดขึ้น โดย
เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์       
จนเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                
ในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมี พิธี เปิดอย่ าง เป็นทางการใน วันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.  2544                             
โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปี
การศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 
คน ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  
วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ”  นับจากนั้นเป็นต้นมา 

2.1.3 การจัดการศึกษาจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และยึด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา เป็นสังคมเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและ ค้าขาย ฯลฯ สถานภาพ
ทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ในอ าเภอสันทราย และอ าเภอใกล้เคียง ใน
จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษามีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมมาจากหลากหลายพ้ืนที่แต่ย้ายมาเรียนในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นเวลานาน ข้อมูลของครูและผู้บริหาร ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากสายอาชีวศึกษา จึงมีความเข้าใจ 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมีคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา บางส่วนที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะไปเรียนต่อ
เพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2561 
 

 

 

 

 

นายนวรัต  คณะกะรัต 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายอุทัย สุวรรณเรือง 

ผู้จัดการ 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม       
4 ฝุาย 

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล 

รองผู้อ านวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากร 

นายเกียรติศักดิ์  อยู่ด ี
ผู้ช่วยอ านวยการฝุายแผนงาน

และความร่วมมือ 

นางสาวรุ่งนภา  ชาญเช่ียว 
ผู้ช่วยอ านวยการฝุายพัฒนา

กิจการนักเรยีนนักศึกษา 

นายเอกชัย ใจเมคา 

รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัสดุ 
- งานอาคาร สถานท่ี  
- งานทะเบียน 

- ประชาสัมพันธ ์
 

-  งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- งานส่งเสริมผลผลติ การค้า
และประกอบธุรกิจ  
 

-  งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานครูท่ีปรึกษา 

- งานปกครอง 

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน  
- งานดูแลความปลอดภัยและ
จราจร 

- งานติดตามการขาดเรียน 

- งานปูองกันความเสี่ยง 6 ด้าน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

 

-  แผนกวิชา 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน  
- งานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- งานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

- งานหลักสตูรระยะสั้น EtoE 

- งานส่งเสริมการเรยีนการสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
Pre-V.ed 
- งานนิเทศการสอน  
- งานจัดหาสื่อ เครื่องมือ 
ครุภณัฑ์การเรียนการสอน 
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โครงสร้างการบริหารงานแผนกวิชาและส่วนงานในสถานศึกษา 
 
 

นายนวรัต   คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผบริหาร 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ  
 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ดร.ธนภัทร   มั่นคง 
ผู้อ านวยการ 

 

นางสาวเตอืนใจ อารีโรจนนุกูล 
หัวหน้าแผนกบญัชี 

 

นางสาวปภาวรินทร์  นักธรรมมา 
หัวหน้าแผนกการตลาดและธุรกจิ

ค้าปลัก 
 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 
 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นายกานต์  อะตามา 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นายปรีดา  ธงไหล 

หัวหน้างานทวิภาคี 
 

นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

นายอุทัย   สุวรรณเรือง   
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 

นางสาวยุรดี  สนรักษา 
หัวหน้าแผนก

ภาษาต่างประเทศ 
 

นายเกียรติศักด์ิ   คนธสิงห์ 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

นายเชิดชูเกียรติ ผาค า 
หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  

 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 
หัวหน้างานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศกึษา 

นายกานต์  อะตามา 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

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) 38 - - 30 6 - 51 - - 125 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 30 - - 19 5 - 23 - - 77 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

40 - - 43 - - 41 - - 124 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก                          
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

- 17 - - - - - - - 17 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 62 - - 93 - - 85   240 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 51 - - - - - - - - 51 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 95 - - 111 12 - 102 - - 320 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

36 - - 25 - - 20 - - 81 

สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 37 - - 50 - - 34 - - 121 
รวม 389 17 - 371 23 - 356 - - 1,156 
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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) 23 6 - 11 5 - - - - 45 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 10 - - 10 3 - - - - 23 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

27 11 - 4 9 - - - - 51 

สาขาวชิาการโรงแรม                                
(สาขางานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม) 14 17 - - 21 - - - - 52 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 28 - - 13 - - - - - 41 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                      
(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

15 20 - 17 16 - - - - 68 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                          
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

1 12 - - 15 - - - - 28 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 10 12 - - 9 - - - - 31 
รวม 12

8 
78 - 55 78 - - - - 339 

รวมทั้งหมด 1,495 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 50 - - 98.04 
สาขางานการตลาด 22 - - 96.65 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 - - 92.68 
สาขางานการท่องเที่ยว 72 - - 84.71 
สาขางานช่างยนต์ (ยานยนต์) 95 - - 93.14 
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 - - 85.00 
สาขางานช่างไฟฟูา 26 - - 76.47 

รวม 320 - - 89.89 
ระดับ ปวส.     
สาขางานการบัญชี 10 4 - 87.50 
สาขางานการตลาด 7 3 - 76.92 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 9 - 92.31 
สาขางานการโรงแรม - 20 - 95.24 
สาขาการท่องเที่ยว 11 - - 84.62 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 14 16 - 90.91 
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 12 - 80.00 
สาขางานช่างไฟฟูา - 6 - 66.67 

รวม 45 70 - 86.47 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

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 ี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 6 6 - 4 2 - - 6 - 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด)  2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

7 7 - 5 2 - - 7 - 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 7 7 - 3 4 - 1 6 - 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 5 5 - 2 3 - - 5 - 
สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 8 8 - 6 2 - 1 7 - 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 4 4 - 4 - - - 4 - 
สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง(สาขางานไฟฟูาก าลัง) 3 3 - 3 - - - 3 - 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 2 2 - 2 - - - 2 - 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 1 1 - 1 - - - 1 - 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
(สาขางานธุรกิจค้าร้านอาหารและภัตราคาร) 

1 1 - 1 - - - 1 - 
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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 ี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

2 2 - 2 - - - 2 - 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

1 1 - - 1 - - 1 - 

ครูสามัญ 7 7 - 5 2 - 1 6 - 
รวม 65 65  43 22 - 3 62 - 
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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 

ฝุายประชาสัมพันธ์ 6 - - 6 - 
ฝุายทะเบียนวิชาการ 6 - - 6 - 
ฝุายอ านวยการ 2 - - 2 - 
ฝุายการเงิน 3 - - 3 - 
ฝุายกิจการนักศึกษา 4 - - 4 - 

รวม 21   21  
 
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
  สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานการโรงแรม) 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 
สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าร้านอาหารและภัตราคาร) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 
สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย) 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 

มีอาคารเรียนจ านวน........3............หลัง 
มีอาคารประกอบจ านวน........-.......หลัง 
ห้องเรียนมี..........43................ห้อง  
มีห้องปฏิบัติการ.......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 

มีห้องพักครูจ านวน...........3..............ห้อง 
มีห้องประกอบจ านวน........28............ห้อง 
มีห้องพยาบาลจ านวน......2.......ห้อง 
มีห้องประชุมจ านวน........2.......ห้อง 
มีห้องสมุดจ านวน.........1...........ห้อง 
มีห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 
มีห้องการเงิน/ห้องบุคคลจ านวน........1.........ห้อง 
มีห้องวิเทศสัมพันธ์จ านวน......1……..ห้อง 
มีห้องประกันคุณภาพภายในจ านวน…......1………..ห้อง 
มีห้องกิจการนักศึกษาจ านวน……....1………..ห้อง 
มีห้องนวัตกรรมจ านวน.....1..........ห้อง 
มีห้องติดตั้งจ านวน………1……..ห้อง 
มีห้องทะเบียนวิชาการจ านวน......1....ห้อง 
มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตจ านวน…..1….ห้อง 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอน 

2167565.15 
 

23.84  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

108,900.00 1.20   

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

469,750.00 5.17   

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
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

911,296.00 10.02   

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 470,885.00 5.18  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           26 
 

 

2.4 ปรัชญา   เอกลักษณ์  อัตลักษณ์   ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 
“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิต
จริงเข้าสู่ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“ เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต” 

วิทยาลัยไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผู้เรียนให้มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่วิทยาลัยแห่งนี้มุ่งหวั งที่จะสร้าง
นักศึกษาที่จบสถาบันการศึกษาและแห่งออกไปแล้วมีขีดความสามารถในการท างานทางด้านทักษะวิชาชีพและ
จะสร้างให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีจิตอาสา มีความเป็นคนดีต่อตนเอง สังคมที่อยู่อาศัยและ
ประเทศชาตินั่นคือการมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นอีกด้วย 

อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร 
และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  
 คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียน              
จะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  

จัดการได้  : มุ่งมั่นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งด้านปัญหา
การเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างาน ตลอดจนรู้จัก การให้ความส าคัญกับปัญหาหลัก -ปัญหารอง 
ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม  

อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
คณะช่างอุตสาหกรรม  

สาขาช่างยนต์ : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยสาขาช่างไฟฟูา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม ่

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาการท่องเที่ยว /สาขาการโรงแรม : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้   
สู้งานบริการ 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์ บริการ          
ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
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สาขาการตลาด/สาขาธุรกิจค้าปลีก : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์  สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้
ชีวิต ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ภายในปี 2563” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ            

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

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

จัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
เป้าประสงค์ 
พันธกิจที่ 1 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
   2. ท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
   3. เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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พันธกิจที่ 2  
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
   3. สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี   
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
   2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
   3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น 
   4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
   5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
   1. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการตลาดแรงงาน 
   2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด แรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  

   1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือ เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร     

   5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

   1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
   2. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
   3. สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ          
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   4. ครุภัณฑ์ 
   5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
   1. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาน  
   ศึกษามอบหมาย 
   2. โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน สถาน  
   ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา 
   2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
   3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนใน

ชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
   1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ      
   ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม

ความ ต้องการของสถานประกอบการ 
   1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
   ประกอบการ 
กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ 33 นโยบาย 90 โครงการ/กิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย               
4 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ  
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ   ต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

  นโยบายที่ 1.2 ท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
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  นโยบายที่ 1.3 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา     
 กลยุทธ์ที่ 2. เพิ่มขดีความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 11 
โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

  นโยบายที่ 2.2 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา    
แต่ละระดับการศึกษา 

  นโยบายที่ 2.3 สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี      
 กลยุทธ์ที่ 3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน ประกอบด้วย 27 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

  นโยบายที่ 3.2 ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
  นโยบายที่ 3.3 เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น 

  นโยบายที่3.4 มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  นโยบายที่ 3.5 มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 3.6 นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยมีเงินฝากออมกับธนาคารโรงเรียน 
 กลยุทธ์ 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ประกอบด้วย 6 โครงการ/กิจกรรม  

  นโยบายที่ 4.1 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการตลาดแรงงาน 
  นโยบายที่ 4.2 มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 8 โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 5.1 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  นโยบายที่ 5.2 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือ เป็นผู้พร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  นโยบายที่ 5.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  นโยบายที่ 5.4 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 5.5 การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร     
  นโยบายที่ 5.6 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม      
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 14 โครงการ/กิจกรรม 
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  นโยบายที่ 6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
  นโยบายที่ 6.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ      
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

  นโยบายที่ 6.3 สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ          
  นโยบายที่ 6.4 ครุภัณฑ ์
  นโยบายที่ 6.5 งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 7.1 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามนโยบายส าคัญท่ี   หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
  นโยบายที่ 7.2 โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 กลยุทธ์  8.  พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 โครงการ/
กิจกรรม 

  นโยบายที่ 8.1 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 8.2 การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  
  นโยบายที่ 8.3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 9. สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย         
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบาย 9.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 

  นโยบายที่ 9.2 และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 กลยุทธ์ที่ 10 สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 นโยบายที่ 10.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
2.6.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา  

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ
เอกชน" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

คณะกรรมการ โค ร งกา รส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม และวิถีประชาธิปไตยใน
โรง เรี ยน  สถานิติบัญญัติ แห่ งชาติ 
ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  

การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ ป ระกอบการอาชี วศึ กษาของสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในระดับชาติ (5 ดาว) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขัน
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ครั้งที่ 29 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขัน
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์        
(E-commerce) ในงานประชุมวิชาการองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 29 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในมหกรรมทาง
การศึกษา งาน Thailand STEM Festival 2019 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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2.6.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 
   

ดร.ธนภัทร มั่นคง CEO การศึกษาดีเด่น  
รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  

ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทรางวัลครู
และบุคลากร  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเอกชัย ใจเมคา การประเมินผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนใน ระดับดีมาก  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ดจ็ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นางสาวเตือนใจ อารโีรจนนุกูล โครงการการเงิน 
ระดับสถานศึกษาต้นแบบ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ
ส านักงานคณะกรรการอาชีวศึกษา  

น า ง ส า ว เ ตื อ น ใ จ  อ า รี โ ร จ น นุ กู ล  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ดจ็ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นางสาวรุ่งนภา ชาญเชี่ยว การน าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับยอดเยี่ยม  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นาย เกี ย รติ ศั กดิ์  อยู่ ดี  ก า รประกวดแข่ ง ขั น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับด ี

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายกานต์ อะตามา ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  

นายกานต์ อะตามา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวปภาวรินท์ นักธรรมา การประกวดแข่งขัน
งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวปภาวรินท์ นักธรรมา รางวัลการประกวด
โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 
(I - New Gen Award 2020) ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 ”  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท 
รางวัลครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นางสาวบุพรรณี นันทจริยา การน าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับยอดเยี่ยม 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี  

นางสาวบุพรรณี นันทจริยา การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี  

นางสาวบุพรรณี นันทจริยา โครงการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can 
do!!! Season2  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา  

นายเชิดชูเกียรติ ผาค า ครูในดวงใจ  
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน  

นายเชิดชู เกี ยรติ  ผาค า  การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
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นายเชิดชูเกียรติ ผาค า ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม
โครงการ “Thailand New Gan Invemtors 
Award (I-New Gen Award 2020)” เรื่อง รถตัด
หญ้าไร้คนขับ  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

นายเชิดชูเกียรติ ผาค า รางวัลน าผลงาน สิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมโครงการ “Thailand New Gan Inventors 
Award (I-New Gen Award 2020)” เรื่อง ตู้อบ
แห้งพลังงาน 2 ระบบ  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

นางสาวศิริขวัญ จันทร์พลอย ครูดี เด่น ระดับ
อาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  

นางสาวศิริขวัญ จันทร์พลอย การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นางสาวยุรดี สนรักษา ครูผู้ควบคุม การแข่งขัน
ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

2.6.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาววรัษทญา ยาสมุทร การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาววรัษทญา ยาสมุทร ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภท รางวัลครู
และบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นางสาววารีวรรณ ณ บางช้าง การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาววารีวรรณ ณ บางช้าง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
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นางสาววารีวรรณ ณ บางช้าง ครูผู้ควบคุม การ
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นางสาวอัจฉรา จินะกาศ ครูผู้ควบคุม การน าเสน
ขายสินค้า “the Marketing Challenge ”  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวะศึกษาเชียงใหม่  

นางสาวอัจฉรา จินะกาศ รางวัลการประกวด
โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 
(I - New Gen Award 2020) ในงาน วันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2563  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

นางสาวประไพวัลย์ ค าหลิ้ม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา  

นางสาวประไพวัลย์  ค าหลิ้ม ครูผู้ควบคุม การ
แข่งขันทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นา ง ส า ว ป ร ะ ไพ วั ล ย์  ค า ห ลิ้ ม  ค รู ผู้ ค ว บ คุ ม           
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา  

นางสาวนิลวารี ตาตุ ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ 
การเขียนแผนธุรกิจ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นางจิตตรารัตน์  ตะตานัง การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวจุทามาศ ปันค ามูล การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระร าชู ป ถั ม ภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางชฎาภรณ์ ทาสุวรรณ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 
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นายบุญญวรรษ สุวรรณทับ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นายบุญญวรรษ สุวรรณทับ การประกวดการแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

นางสาววราภรณ์ วงศ์หาญ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์  

นายวุฒินันท์ อินจา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวไอลดา ไชโย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตน์ราช
สุดาฯ สยาบรมราชกุมรี  

นายพรชัย  มูลแก้ ว  การน า เสนอผลงานวิ จั ย
และนวัฒกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพรชัย  มูลแก้ ว  ครู โ รง เรียนเอกชนดี เด่น 
(Private School Teacher Award 2019)  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพรชัย มูลแก้ว ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน
ทักษะ พัฒนาระบบพาณิชย์  อิ เ ล็ กทรอนิ กส์           
(E-Commerce) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ หลักสูตรระยะสั้น  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นายพรชัย มูลแก้ว ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน
ทักษะ พัฒนาระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์     (E-
Commerce) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และ หลักสูตรระยะสั้น  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
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นายพรชัย มูลแก้ว ครูผู้ควบคุม ทีมการแข่งขัน
ทักษะ พัฒนาระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์     (E-
Commerce) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และ หลักสูตรระยะสั้น  

ชนะเลิศ ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา  

นางสาวจิราพรรณ สายสืบ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น ประจ าปี 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นางสาวจิราพรรณ สายสืบ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที ่12 ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชนูปถัมภ์  สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวจิราพรรณ สายสืบ การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง วันเปิดบ้านวิชาการ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ า ยั พ แ ล ะ
บริหารธุรกิจ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง วันเปิดบ้านวิชาการ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 16  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ า ยั พ แ ล ะ
บริหารธุรกิจ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม
กีฬาวอลเลย์บอลหญิง อาชีวะศึกษาจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม
กีฬาอาชีวะระดับภาคเหนือ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษา เชียงใหม่ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชานนท์  เชี่ ยวชาญ การประกวดแข่ งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับ ผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 
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นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมการ
แข่งขันน าสนอรายการน าเที่ยว ระดับปวช.  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมการ
แข่งขันน าเสนอรายการน าเที่ยว ระดับปวส 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชานนท์ เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมกีฬา
วอลเลย์บอลหญิง อาชีวะศึกษาเอกชนระดับภาค  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา เอกชน 

นางสาวรัชนก ชูจิตร์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายอภิ วัฒน์  ค าปินตา  การประกวดแข่ งขั น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับ ผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายอภิวัฒน์ ค าปินตา ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นางสาวอรรยา วงศา ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ 
การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

นางสาวจิตรดา เย็น ใจ  การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายนครินทร์ ชุมภู ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นายนครินทร์ ชุมภู การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 1 
ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวปนัดดา จันทร์ใหว การประกวดแข่งขัน รางวัล ชาติ สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับด ี

อ่ืน ๆ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายชนตร์นนท์ ภีระค า การแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวนิชาภา ปัญญากาศ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายภาสกร เย็นใจ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอา
ชีวศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายภาสกร เย็นใจ คณะกรรมการ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนระดับชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอา
ชีวศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายภาสกร เย็นใจ คณะกรรมการ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นายภาสกร เย็นใจ ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะ 
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

นายจิรวิทย์ จิตต์เขมพัฒน์ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 
ครัง้ที่ 12 ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายชานนทร์ เทพค า การประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่12 ระดับดี
มาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
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นางสาวปณิชา อินทวงค์ การประกวดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่12 
ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์ ส ม เ ด็ จ  พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นายปวเรศ อินทจักร์ การประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่12 ระดับดี
มาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์ ส ม เ ด็ จ  พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

นายปวเรศ อินทจักร์ รางวัลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

นายมนตรี  พุทธชาค า  การประกวดแข่ งขั น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับดีมาก  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระร าชู ป ถั มภ์ ส ม เ ด็ จ  พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวุฒิพงษ์  ยอดใสย์  การประกวดแข่ งขั น

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 

ระดับผ่าน 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน

พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายอนิรุตติ์  จันตาธรรม การประกวดแข่งขัน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน ครั้ งที่         

12 ระดับผ่าน 

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    

ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวปวริศา สุภาพัฒน์ การประกวดแข่งขัน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน ครั้ งที่        

12 ระดับด ี

รางวัล

อ่ืน ๆ 
ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    

ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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นายวิชาญ เทิดพาณิชย์  การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน ครั้ งที่         
12 ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวิชาญ เทิดพาณิชย์ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายวิชาญ เทิดพาณิชย์ อาจารย์ผู้ควบคุม การ
แข่งขันฟุตบอล รายการ NP soccer clup 2019  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านัก งานการท่อง เที่ ย วและกีฬา             
จ.เชียงใหม่  

นายวิชาญ เทิดพาณิชย์ อาจารย์ผู้ควบคุม การ
แข่งขันฟุตบอล รายการไพรมินิสเตอร์คัพ 2020  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา             
จ.เชียงใหม่  

นางสาวพรชนก อุดทา การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ส.อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส.อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน รางวัลเกียรติคุณ สยาม
กินรี สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น 2562  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 

ส.อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน รางวัลธรรมทูตมาฆบูชา 
สาขา ผู้ปิดทองหลังพระ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สภารักษ์วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ 

ส.อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน Thailand Kids Award 
2020 รางวัลกิตติมศักดิ์นักพัฒนาและครูดีเด่น 
2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 

นางสาวจิรนันท์ ศรีภิรมย์ รางวัลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวจิรนันท์ ศรีภิรมย์ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
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ระดับผ่าน รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวธิดารินทร์ มงคล การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระร าชู ป ถั มภ์  ส ม เ ด็ จ พร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวนฤมล ทองอนันต์ การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวน้ าฝน วิปลาด การประกวดแข่ งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย       
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสุริยะ จันทร์สุข ปฎิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพัน
สวนสนามในพิธีกระท าสัตย์ปฎิญาณตนและสวน
สนาม  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค มณฑลทหารบกที่ 33 

นางสาวธันย์รดา ทองช้อน การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับผ่าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายปฐพล คนไว การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 ระดบัด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายปรีดา ธงไหล การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 ระดับดีมาก 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายปรีดา ธงไหล การน าเสนอผลงานวิจัยและ ชนะเลิศ ชาติ สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
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นวัตกรรมสื่อการสอน ระดับยอดเยี่ยม อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวอัญจารีย์ เรืองศรี การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางอาภรณ์ศิ ริ  สมพันธ์  การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับด ี

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวรุ่งนภา ชาญเชี่ยว การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 12 
ระดับดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายเกียรติศักดิ์ คนธสิงห์ การน าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับยอดเยี่ยม 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมา คมวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

      

2.6.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวกัญจน์นภัส บุญศิริ รางวัลพระราชทาน 
"ความเป็นเลิศด้ านอาชีวศึกษา" จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 
3 ประจ าปีการศึกษา 2562  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาววันดี หน่อโปฺะ ตัวแทนยุวทูตไทยไปญี่ปุุน
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.-2 พ.ย.
2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุุน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงแรงงาน  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายธีระพงษ์ แสงดอก เยาวชนดีเด่น วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สมาคม โ ร ง เ รี ยน เอกชน  จั งหวั ด
เชียงใหม่ 

นายสุรสิทธิ์ ธิยานนท์ เยาวชนดีเด่น วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สมาคม โ ร ง เ รี ยน เอกชน  จั งหวั ด
เชียงใหม่ 

นางสาวไหมค า ลุงหม่อง เยาวชนดีเด่น วันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
สมาคม โ ร ง เ รี ยน เอกชน  จั งหวั ด
เชียงใหม่ 

นางสาวกัญจน์นภัส บุญศิริ เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะ
การจัดท ารายการน าเที่ยว (ปวส.) ระดับชาติ ครั้งที่ 
29  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว การแข่งขัน การพัฒนาระบบ
พาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Commerce)  งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 31 

ชนะเลิศ ภาค 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายปรมัตถ์ วิชัย การแข่งขัน การพัฒนาระบบ
พาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Commerce)  งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 31 

ชนะเลิศ ภาค 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นางสาววีนัส พลบูรณ์ การแข่งขัน การจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายสุริยา ศิริวงศ์ การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้า
และบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 31 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 
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นายอาทิตย์ พรหมมา การแข่งขันทักษะ ประกอบ
และตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่                 
(Mobil Amplifier) งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายจักรพงศ์  นาต๊ ะหล้ า  การแข่ งขันทักษะ 
ประกอบและตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobil Amplifier) งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว การแข่งขันทักษะ พัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายปรมตถ์ วิชัย การแข่งขันทักษะ พัฒนาระบบ
พาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Commerce)  งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกัญจน์นภัส บุญศิริ การแข่งขันทักษะ การ
จัดท ารายการน าเที่ยว งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นายสุริยา ศิริวงศ์ การแข่งขันทักษะ การจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววีนัส พลบูรณ์ การแข่งขันทักษะ การจัด
แสดงสินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายอนัฐชัย อินต๊ะวงศ์ การแข่งขันทักษะ การ
น าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายยงยุทธ จะดี การแข่งขันทักษะ การน าเสนอ
ขายสินค้า The Marketing Challenge งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายอนันต์ โปธิสา การแข่งขันทักษะ การน าเสนอ
ขายสินค้า The Marketing Challenge งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายเอกรินทร์ ห่วงนาค การแข่งขันทักษะ การ
น าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

นายธราเทพ บัวลอย การแข่งขันทักษะ ออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายทองมี เลามี การแข่งขันทักษะ ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเบญจมาศ ค าฝาง การแข่งขันทักษะ การ
ประกวดรักการอ่านภาษาไทย งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกุลยา เมธาวีสุวรรณ การแข่งทักษะ การ
น าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวน้ าทิพย์ สุโพ การแข่งทักษะ การน าเสนอ
รายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จั งหวัด
เชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวณัฐธิดา บุญมา การแข่งทักษะ โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวบุษบา อาญา การแข่งทักษะ โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรัชฎาภรณ์ เที่ยงจันทร์ตา การแข่งทักษะ 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเฟ่ืองฟูา ลุงหมาย การแข่งทักษะ โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวณุกานดา ถิรสถิตพร การแข่งทักษะ การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพรวิสา วงศ์จีนา การแข่งทักษะ การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวโมโมเอ การแข่งทักษะ การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุทิวัส พุ่มจันทร์ การแข่งทักษะ การผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกัลยาลักษณ์ แซ่ย่าง การแข่งทักษะ การ
เขียนแผนธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวปวีณา กันธะซาว การแข่งทักษะ การเขียน
แผนธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรัตนา มูลธิทา การแข่งทักษะ การเขียน
แผนธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวจีรวรรณ วรรณชัย การแข่งทักษะ การ
เขียนแผนธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายปิยพงศ์ ลุงค า การแข่งทักษะ การเขียนแผน
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพิมลพร เตชะนา การแข่งทักษะ การ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายวีระยุทธ วงค์หาญ การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายวีรยุทธ ใจชมชื่น การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายพรอนันต์ ส่องรอย การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานจักรยานยนต์  งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายศิริวุฒิ อิงต๊ะ การแข่งทักษะ การแข่งขันทักษะ
งานจักรยานยนต์ งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายยุทธศาสตร์ วิจิ่งต่า การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายวิเชียร พิทักษ์ไพร การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐนันท์ กาวีระ การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายศักดิ์สิทธิ์  ยาง การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธวัชชัย โพธิ์หล้า การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธวัชชัย โพธิ์หล้า การแข่งทักษะ การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายศุภชัย บุญมี การแข่งทักษะ การแข่งขันทักษะ
งานเครื่องยนต์ดีเซล งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงหม่ 

นางสาวคัทรินทร์ กองลา การแข่งทักษะ การ
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพัชรินทร์ อรุณแก้ว การแข่งทักษะ การ
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเนตรนภา แสงใส การแข่งทักษะ การ
แข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing Plan งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกนกวรรณ ปัญญาเรือง การแข่งทักษะ การ
แข่ งขันตอบปัญหาวิช าหน้ าที่ พล เมื อง  และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวมาฤดี การแข่งทักษะ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายค า ค าอ่อน การแข่งขันทักษะ การออกแบบ
ระบบไฟฟูา และเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัด
เชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายชินโชติ คาดเวียง การแข่งขันทักษะ การ
ออกแบบระบบไฟฟูา และเขียนแบบไฟฟูาด้วย
คอมพิวเตอร์  งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสมประงค์ เศรษฐ์ธัญกูณฑ์ การแข่งขันทักษะ 
การออกแบบระบบไฟฟูา และเขียนแบบไฟฟูาด้วย
คอมพิวเตอร์  งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวไหมค า ลุงหม่อง การแข่งขันทักษะ การ
ประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวนิสารัตน์ อ่ าศรี ได้รับการฝึกอบรมส าเร็จ
ตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
กิจกรรม การท าภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น  จังหวัด
เชียงใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดหทัย แลดิกี ได้รับการฝึกอบรมส าเร็จ
ตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
กิจกรรม การท าภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายชัชนันท์ คันทะ ได้รับการฝึกอบรมส าเร็จตาม
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรม การ
ท าภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นางสาวพัชรินทร์ เสียงสนั่น ได้รับการฝึกอบรม
ส าเร็จตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
กิจกรรม การท าภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายสาคร บรรหาญ ได้รับการฝึกอบรมส าเร็จตาม
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรม การ
ท าภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายณภัทร์ ตรีอุบล ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถพลเมืองเชียงใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์
นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่         
ครั้ งที่  5 พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ         
(Chiangmai Next) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

นายพลกฤต ปราชญ์กวีเลิศ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่ การแข่งขัน
หุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฎิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ 
(Chiangmai Next) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายจ ารัส เพ่ิมทรัพย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถพลเมืองเชียงใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์
นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่         
ครั้ งที่  5 พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ 
(Chiangmai Next) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

นายปกฤษฎี เหมาวงค์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถพลเมืองเชียงใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์
นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
ครั้ งที่  5 พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ 
(Chiangmai Next) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ครั้งที่ 29  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายปรมัตถ์ วิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
3 การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ครั้งที่ 29 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นางสาววีนัส พลบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและ
บริการลูกค้า ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 29 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 

นายสุริยา ศิริวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
3 การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการ
ลูกค้า ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน ครั้งที่ 29 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวจันทร์พร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
เกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม ผงเห็ดโรยข้าวตรา
หัดกินเห็ด  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวมะอิน ลุงมู ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
เกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม ผงเห็ดโรยข้าวตรา
หัดกินเห็ด 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวแสงเงิน กอนะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
เกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม ผงเห็ดโรยข้าวตรา
หัดกินเห็ด 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

นายวริศ ชมภูรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
เกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม รถตัดหญ้าไร้
คนขับ  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

นายวิเชียร์ พิทักษ์ไพร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
เกษตรและอาหาร ชื่ อนวัตกรรม รถตัดหญ้า        
ไร้คนขับ  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายสมเกียรติ จะอึ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ชื่อนวัตกรรม ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 2  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายสมชาย จะอ่ือ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ 
“Thailand New Gen Inventors Award 
2020” (I-New Gen Award 2020)” กลุ่ม
พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ชื่อนวัตกรรม ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 2  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวธนาภรณ์ ดูสาย ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
“โครงการ “Thailand New Gen Inventors 
Award 2020”(I-New Gen Award 2020)” 
กลุ่มเกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัว
หิมะ พร้อมดื่ม ผสมน้ ามะม่วง 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นางสาวอังคณา มโนรัตนสุวรรณ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม “โครงการ “Thailand New Gen 
Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 
2020)” กลุ่มเกษตรและอาหาร ชื่อนวัตกรรม 
โยเกิร์ตบัวหิมะ พร้อมดื่ม ผสมน้ ามะม่วง 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นายวริศ ชมภูรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายลิขิต คันธรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายวโรดม ลุงต๊ะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวิเชียร์ พิทักษ์ไพร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวมะอิน ลุงมู ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม  ผงโรยข้าว ตราหัดกินเห็ด  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวจันทร์พร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ผงโรยข้าว ตราหัดกินเห็ด 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวแสงเงิน กอนะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ผงโรยข้าว ตราหัดกินเห็ด 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวขวัญใจ ลุงหม่อง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ผักดอง ตราซาเชนงิ  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวน้ าผึ้ง รักไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม  ผักดอง ตราซาเชนงิ  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวพัชรินทร์ อรุณแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรมพัชชี่ สเปร์ยดับกลิ่นเท้า  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวคัทรินทร์ กองลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรมพัชชี่ สเปร์ยดับกลิ่นเท้า  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวจีราณัฐ ใจค า ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรมพัชชี่ สเปร์ยดับกลิ่นเท้า  

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายทวีเดช วงศ์ไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่อนวัตกรรม Smart home 
Consumer 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ท ย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพงศกร ลุงหล้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่อนวัตกรรม Smart home 
Consumer 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพลวัฒน์ ปาโส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่อนวัตกรรม Smart home 
Consumer 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายมอญหนุ่ม นันตา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายรุ่งอรุณ ปูุค า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสมบัติ เชอมือ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เ ด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสมพจน์ แซ่ลิ้ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวบัวชมพู พรหมด้วง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายบุรินทร์ศักดิ์ วงศ์บุญยิ่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพันทระ มอกะละ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายนภัส ลภัสพรไชย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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นายพรอนันต์ ส่องรอบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายบัญชา สะง้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โรงปลูกผักออแกนิค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวิทยาศักดิ์ สุทธิวงค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องยิงกระดาษ Paper 
shoot 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวภัครมัย คุณยศยิ่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องยิงกระดาษ Paper 
shoot 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสิริวัฒน์ ค าสิงห์แก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องยิงกระดาษ Paper 
shoot 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายพีรพงษ์ เฌอมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายภัครพงษ์ สะปู ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายมนัส จ านงจามิกร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายวรพันธ์ วันสิริวาณิช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสมเกียรติ จะฮึ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายสมชาย จะอ่ือ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ  ชื่ อนวัตกรรม ตู้ อบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 2 ระบบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวลลิตา ทนันชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ฮักเมาข้างกล้อง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวลักษณารีย์ สมประสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ฮักเมาข้างกล้อง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวเสาวลักษณ์ ค าชัยวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ฮักเมาข้างกล้อง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวอังคนา มโนรัตนสุวรรณ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะ
พร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวธนาภรณ์ ดูสาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะพร้อมดื่ม
ผสมน้ ามะม่วง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะ
พร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอังคนา มโนรัตนสุวรรณ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะ
พร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



           65 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวธนาภรณ์ ดูสาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะพร้อมดื่ม
ผสมน้ ามะม่วง 

ชนะเลิศ ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม โยเกิร์ตบัวหิมะ
พร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐธิดา เทโวขัติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ทาร์ตเมี่ยงค า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวลักษณ์ จินดาวนิชย์ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ทาร์ตเมี่ยงค า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวลักษณ์ จินดาวนิชย์ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ทาร์ตเมี่ยงค า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอธิพัฒน์ เอ่ียมอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ทาร์ตเมี่ยงค า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรุ่งนภา ค าหมั้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Sweet จี๊ดจ๊าดดด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวเกตน์สิรี สิริวูฒิภัทร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Sweet จี๊ดจ๊าดดด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสงกานต์ ปราโมทย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Sweet จี๊ดจ๊าดดด 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐพร จิตรตรง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าผลไม้นานะ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนรากร นะวะเดีย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าผลไม้นานะ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุปราณี ภักดีโต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าผลไม้นานะ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทริกา สุระเดช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม คุกกี้ต าลึง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสรินทร์ยา อะซอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม คุกกี้ต าลึง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายภาคภูมิ พัฒนเชียร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม คุกกี้ต าลึง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์พิกา เบญจกัลยาณี ได้รับรางวั ล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าพริกต านาน
แห่งขุนเขา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์พิกา เบญจกัลยาณี ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม คุกกี้ต าลึง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์พิกา เบญจกัลยาณี ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม คุกกี้ต าลึง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรุจิรา แซ่เฮ่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าพริกต านานแห่งขุนเขา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอู ลุงออ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าพริกต านานแห่งขุนเขา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนาวรี เขียวฉิม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ าพริกต านานแห่งขุนเขา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายอัครชัย คนหลวง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เปลี่ยนสีหลอดไฟ ทันใจใน
พริบตา  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวพัชรวรรณ จิตสุภานุวัฒน์ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เปลี่ยนสีหลอดไฟ 
ทันใจในพริบตา  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพงศกร ชิดทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เปลี่ยนสีหลอดไฟ ทันใจใน
พริบตา  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุดหทัย แลดิกี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แอปพลิเคชันส าหรับ
บุคคลที่อากเกิดโรคซึมเศร้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิกานต์ บัวอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แอปพลิเคชันส าหรับ
บุคคลที่อากเกิดโรคซึมเศร้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชรีลดา รอดรัศมี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แอปพลิเคชันส าหรับ
บุคคลที่อากเกิดโรคซึมเศร้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายเจนวิทย์ ลิ้มประภา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เว็บไซต์สวนตระกูลเฮ็ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอินทิรา ชนะค า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เว็บไซต์สวนตระกูลเฮ็ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวรวุฒิ จักรแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกช น 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ปั๊มฉีดยาอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกิตติพงษ์ ทิพย์สุขุม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ปั๊มฉีดยาอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรวัฒน์ ชัยมัง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ปั๊มฉีดยาอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุริวิภา สุริยะวงค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สามสหายไล่ยุ่ง  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรัมพร ลาบุดดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สามสหายไล่ยุ่ง  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวณพิชญา เต็ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ครีมขัดอเนกประสงค์ 
Mr.Clean 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤมล ยาสมุด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ครีมขัดอเนกประสงค์ 
Mr.Clean 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภูมิต ลุงจ่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ทั กษะวิ ช าชี พ  กา รประกวดนวั ตกร รมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ครีมขัดอเนกประสงค์ 
Mr.Clean 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวดาว นายอ่อง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ถ่านดับกลิ่น Charcoal 
Model  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนันทนพร วันทะสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ถ่านดับกลิ่น 
Charcoal Model  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเจนจิรา ส่วนตัว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ถ่านดับกลิ่น Charcoal 
Model  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เ ทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายประสิทธิ์ แลวา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ดักจับแมงมัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรชัย นางแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ดักจับแมงมัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรชัย ปอวัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ดักจับแมงมัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายภูมิภัทร คีรีค้ าจุน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เตาย่างหมูปิ้งแบบหมุน 
180 องศา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวีรยุทธ์ เจาะเว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เตาย่างหมูปิ้งแบบหมุน 
180 องศา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสมชาติ ลุงจิ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องให้อาหารปลา IOT 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิมล แซ่เฮ่อ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องให้อาหารปลา IOT 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นายจิตรกร ทับทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องให้อาหารปลา IOT 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกรณ์ ค้างคีรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสวัสดิ์ จะคือ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล ตาน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง          
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุญฑริกา ปัญญาค า ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้า
แบบนั่งขับ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายสรวิทย์ วงษานนทเดช ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เครื่องตัดหญ้า
แบบนั่งขับ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวฐิติพร วงศ์ไชยนิตย์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แรมโบ้อบกรอบ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวนิภาพรรณ เที่ยงชัย ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แรมโบ้อบกรอบ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพลาธิป ไชยผล ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม แรมโบ้อบกรอบ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิราภา แซ่ย่าง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไข่มุกเลกเก้  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โล ยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวญาศิณี ดาววงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไข่มุกเลกเก้  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนภาพรรณ เลาะเชอะ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไข่มุกเลกเก้  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนุชนาถ จิ่งต่า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม 2PN ENERGY BAR 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเปา ปันทุน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม 2PN ENERGY BAR 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโ้ดย 

นางสาวพรพิมล อ ารุงสายชล ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม 2PN ENERGY 
BAR 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวทิพย์ญาดา พุทธา ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไส้อ่ัวหมูพริกหมา
ล่า 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปุูน นายปะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไส้อั่วหมูพริกหมาล่า 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหญิง ลุงลา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ไส้อั่วหมูพริกหมาล่า 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหทัยกาญจน์ อ่ินแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เกมส์โอฬาร 
(Oran Revised Game) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรพิมล ลุงหล้า ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เกมส์โอฬาร 
(Oran Revised Game) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายวีระฉัตร วิมานทอง ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม เกมส์โอฬาร 
(Oran Revised Game) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริลักษณ์ ณ ล าพูน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Scrub Ninjin 
สครับนินจิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอิศริยา จันทรา ได้ รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Scrub Ninjin 
สครับนินจิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอัมพร ไอ่โอ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม Scrub Ninjin สครับนิน
จิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพร ลุงซอ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ ายาขจัดคราบจาก
เปลือกส้ม  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบัวค า ติ๊บแปง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ ายาขจัดคราบจาก
เปลือกส้ม  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายณัฐพงศ์  แสงทรัพย์  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม น้ ายาขจัดคราบ
จากเปลือกส้ม  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกวินวิชญ์ ไชยศรปภาวินท์ ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ข้าวเกรียบสาหร่ายเตา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์อ้าย ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม ข้าวเกรียบสาหร่ายเตา  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐวุฒิ บุญเป็ง ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ทั กษะวิ ช าชี พ  กา รประกวดนวั ตกร รมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ไล่นก ด้วยเลเซอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอนุรักษ์ แซ่เชีย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ทั กษะวิ ช าชี พ  กา รประกวดนวั ตกร รมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ไล่นก ด้วยเลเซอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิชัย ลุงต๊ะ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ทั กษะวิ ช าชี พ  กา รประกวดนวั ตกร รมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ไล่นก ด้วยเลเซอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชมพูนุช อธินา ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สบู่น่ารัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โ ลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวปานฤทัย อุทรา ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สบู่น่ารัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุภารัตน์ พิกุลทอง ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สบู่น่ารัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายกรวิชญ์ คุณยศยิ่ง ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สครับผิวเกลือหิมาลายัน 
สูตรส้ม Alindaa Scrub  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปาง นายหริ่ง ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สครับผิวเกลือหิมาลายัน 
สูตรส้ม Alindaa Scrub  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปาริฉัตร แปูนจ านงค์ ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม สครับผิวเกลือหิมาลายัน 
สูตรส้ม Alindaa Scrub  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปรเมษฐ์ แสงสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ร ะ ดั บ ช า ติ  ชื่ อ น วั ต ก ร ร ม  เ อ ส พี พี  กั น ยุ ง             
(SPP Mosquito) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวพรนภา เพชรพงศ์ไพร ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ร ะ ดั บ ช า ติ  ชื่ อ น วั ต ก ร ร ม  เ อ ส พี พี  กั น ยุ ง            
(SPP Mosquito) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศรีนวล อ่องปาน ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ร ะ ดั บ ช า ติ  ชื่ อ น วั ต ก ร ร ม  เ อ ส พี พี  กั น ยุ ง            
(SPP Mosquito) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกุลจิรา อมรสวัสดิ์ดิลก ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม จระเข้ฟาดหัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจตุพร แดงสัก ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม จระเข้ฟาดหัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเมฑิณี ตันตรา ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน 
ระดับชาติ ชื่อนวัตกรรม จระเข้ฟาดหัว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี แล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชู ปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมินดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ดานความรู  
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่ จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏบิีติงาน และการด ารงชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ     
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ ที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยาง           
เปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน   เปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน          
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูก  ตอง ครบถวน สมบูรณ  

2.3 ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน วย

งานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโย
ชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

              สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
๔.๑.๑ ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
วิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน            
ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง       
ที่วิทยาลัยให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยวิทยาลัยได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาก าหนด อีกทั้ง
วิทยาลัยยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย      
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผู้ส าเร็จการศึกษา              
มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเกี่ยวกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ฝุายวิชาการ ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ
ต้องการด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุ รกิจ  มาจัดท ารายการเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ส า เร็จการศึกษา                      
และน าเกณฑ์มาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 

2. ฝุายวิชาการได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยโดยฝุายวิชาการของวิทยาลัยได้น าข้อสอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ฝุาย
วิชาการยังได้จัดหาข้อสอบเพ่ิมเติม โดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19 จัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรรงานให้กับนักศึกา รวมถึงได้ความอนุเคระห์จากสถานประกอบการเครือข่ายได้ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ทดสอบก่อนส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ฝุายวิชาการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพ่ีอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ
ของมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา และแนะน าแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพ่ือ   เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตามก าหนดการที่ฝุายวิชาการได้ประกาศให้ทราบ นอกจากนี้ ฝุายวิชาการได้จัดท าสรุปผล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของ
วิทยาลัยฯ ในปีการศึกษาต่อไป จากกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 60 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์รอบแรก

(คน) 
สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 51 48 49 48 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 22 21 18 19 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

44 38 38 38 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 83 62 56 55 
สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 101 86 92 86 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 20 16 16 16 
สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง(สาขางานไฟฟูาก าลัง) 33 25 19 19 

รวมระดับ ปวช. 354 296 288 281 

 ตารางท่ี 2 จ านวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 70 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์รอบแรก

(คน) 
สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 16 14 14 14 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 13 13 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

13 13 13 13 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 13 11 11 11 
สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

21 19 20 19 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 33 29 29 29 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์) 

15 9 12 9 

สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง(สาขางานไฟฟูาก าลัง) 9 6 6 6 
รวมระดับ ปวส. 133 114 118 114 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์    
ที่ก าหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 70 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 (คน) 

จ านวน
ผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่าน
เกณฑ์รอบ
แรก(คน) 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 354 296 288 281 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.2) 133 114 118 114 

รวม 487 410 406 395 
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 สรุปจ านวนผู้เรียนที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก นักศึกษาระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน 261 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 
จ านวน 114 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดท่ีมีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก จ านวน 395 
คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
  จากผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก ระดับ ปวช.คิดเป็นร้อยละ 79.38 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 85.71 รวมระดับ 
ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 81.11 โดยสรุปได้ตามตารางข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ   ผ่านรอบแรก 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 51 48 94.12 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 22 19 86.36 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

44 38 86.36 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 83 55 66.27 
สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 101 86 85.15 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์) 

20 16 80.00 

สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง(สาขางานไฟฟูาก าลัง) 33 19 57.58 
รวมระดับ ปวช. 354 281 79.38 

ตารางที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 16 14 87.50 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

13 13 100.00 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 13 11 84.62 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดืม่) 21 19 90.48 
สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 33 29 87.88 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 15 9 60.00 
สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง(สาขางานไฟฟูาก าลัง) 9 6 66.67 

รวมระดับ ปวส. 133 114 85.71 
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ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรกแยกตามแต่
ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์รอบแรก(คน)) 

ร้อยละ 

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 354 281 79.38 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.2) 133 114 85.71 

รวม 487 395 81.11 

สรุปร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก นักศึกษา
ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 79.38 และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีผล
คะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก จ านวน  395 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.11 

1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาที่ผเูรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       
ระดับสาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจ านวนที่สิ้น 16 ท่านโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ        
จากสถานประกอบการจ านวน 8 ท่านตามสาขาวิชา และครูจากสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 8 ท่าน      
โดยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

1.1 จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
1.2 ตรวจสอบและประเมินผล ตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ ได้ผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.43 ผ่านเกณฑ์ในระดับ
คุณภาพ ดี แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ด้านความรู้ในงานวิชาชีพ 4.33 ดี 
2 ด้านทักษะวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ 4.39 ดี 
3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4.57 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.43 ดี 
  

1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
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ตารางท่ี 1. ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)         
จ านวน 184 คน 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาได้
คะแนนตั้งแต่ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

1 สาขาวิชาการบัญชี 51 33 
2 สาขาวิชาการตลาด 22 14 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 29 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 83 47 
5 สาขาวิชายานยนต์  101 43 
6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  20 11 
7 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 33 7 

รวม 354 184 

สรุปจ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 184 คน 

ตารางท่ี 2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับ ปวช.3 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 

สถานศึกษา 45.37 45.91 
จังหวัด 45.35 43.77 
สังกัด 42.99 41.12 
ภาค 44.22 42.03 
ประเทศ 43.63 41.63 
นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดระดับสถาบัน ได้แก่ นางสาววิภาพรรณ ต๊ะแก้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 76.88 
1.2.2) เชิ งคุณภาพ :  ร อยละของผู เรียนที่ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                     

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการสอบ (V-NET) 

1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ          
(V-NET) 

2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 
3. มีการจัดท าคลังข้อสอบ V-NET โดยอาจารย์เป็นผู้จัดท าแบบทดสอบจากเนื้อหาของการ

สอบ V-NET เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองท าข้อสอบ V-NET  
4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  
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  ส่งผลให้ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เข้าทดสอบมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2562 ตามตารางดังนี ้

 
ตารางท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 
ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 51 33 64.71 
2 สาขาวิชาการตลาด 22 14 63.64 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 29 65.91 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 83 47 56.63 
5 สาขาวิชายานยนต์  101 43 42.57 
6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  20 11 55.00 
7 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 33 7 21.21 

รวม 354 184 51.98 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา          

ร้อยละ 51.98 
1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาที่ผเูรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
จากผลคะแนนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับสถานศึกษา

ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 45.37 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประทศ โดยในการสอบ  
V-NET  ในครั้งนี้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 354 คน เข้ารับการ
ทดสอบและมีนักศึกษาที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับปลานกลาง โดยมีนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุดระดับจังหวัด 
1 คน คือ นางสาววิภาพรรณ ต๊ะแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับคะแนน 76.88 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1)   ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปน ผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมาย
ที่ผานการพัฒนาเปนผู
ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเรียนประสบ
ความส าเร็จ 

สูการเปนผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ 

สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

25 25 100 
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๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระใน
การด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จ านวน 25 คน 

๒. ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู การเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจจาก
วิทยากรจากครูสาขาการตลาดและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการเขียน
แผนธุรกิจ 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 
  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา กระบวนการคุณภาพในการ
ด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. ครูที่ปรึกษาธุรกิจให้ค าปรึกษาในด้านธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการตลาด 
การบริหารการเงิน และการบริหารบุคคล และการดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการตามแผนธุรกิจ 
3. ฝุายฝึกอบรมด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง  ในการด าเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต การบริหารจัดการ 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยการน าเอาผลงานวิจัยมาพัฒนาและยกระดับ

งาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
5. มีการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การส ารวจความคิดเห็นความ          

พึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ 
6. จัดกิจกรรม KM (Knowledge Management) ร่วมกันเพ่ือสรุปองค์ความรู้ในการ

พัฒนาธุรกิจ  

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมต่อการจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 โดยทุกข้อการประเมินมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดย 3 อันดับแรกที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ 

๑. สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า น ามาประยุกต์ใช้ในวิถี
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 

๒. มีการเรียนรู้การท างาน พัฒนา ปรับปรุง ตนเองในการท างาน  
๓. มีการแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานให้กับผู้อื่น    

1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปน ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1. ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 5 ดาว จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 

2. จาการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ต่อการเข้าร่วมโครงการระดับคะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และผู้เรียนมีผลการประเมิน
ภาพรวมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ที่ได้รับจากโครงการอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.87 อยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาทักษะต่างๆ          
ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
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- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.88 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน น ามา
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

- ผู้ เรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า น ามา
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

- ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ       
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา 
การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดเอกลักษณ์คือ“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริงจากการท าโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ พบว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระโดยมีทักษะในการท างานและ
มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดย
การน าความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับรัฐบาล 
๑.๑ ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 1๘๖ คน 
๑.๒ ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4๙ คน  
๑.๓ ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 
๑.๔ ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๕ คน 

๒.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ      
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายการแข่งขัน จ านวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับรัฐบาล 
ระดับสถานศึกษา ๗๔ ๖๔ ๔๘ 186 
ระดับจังหวัด 14 23 12 49 
ระดับภาค 3 2 0 5 
ระดับประเทศ 2 3 0 5 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ในพระราชูปถัมภ์
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๒.๑ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๙9 คน 
ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันทั้งหมดจ านวน ๓๕๓ คน 
3.  ประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ “วันนักประดิษฐ์ จาก 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
3.1 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ทั้งสิ้น 9 คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 
วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดย

การน าความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตาม
ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในสถานศึกษาท้ังสิ้น 1๘6 คน 

๒. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผล
การประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

2.1 ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 256๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สรุปผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด ๘ เหรียญทอง 1๒ เหรียญเงิน ๖ 
เหรียญ ทองแดง รวมทั้งสิ้น 2๖ เหรียญ ดังนี้ 
เหรียญทอง ๘ เหรียญ 

๑. ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 
๒. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-commerce ) 
๓. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 
๔. ทักษะการน าเสนอขายสินค้า " The Marketing Challenge " 
๕. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ( English Public Speaking 

Contest ) 
๖. ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว 
๗. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
๘. ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ 
๑. ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
๒. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯระดับชาติ 39 39 21 99 
การแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2563 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
การแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับชาติ 0 6 3 9 
รวมจ านวนผู้ เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขัน  

๑๓๒ 1๓๗ ๘๔ ๓๕๓ 
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๓. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 
๔. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
๕. ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
๖. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 
๗. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ 
๘. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
๙. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
๑๐. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
๑๑. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
๑๒. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

เหรียญทองแดง ๖ เหรียญ 
๑. การประกวดมารยาทไทย 
๒. การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) 
๓. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ " Creative Marketing Plan " 
๔. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ 
๕. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๖. ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

2.2 ผลแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒   วันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวัดสุโขทัย สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค  ได้ ๓ รางวัลดังนี้ 

1. การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง  

2. การแข่งขันทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ เหรียญทอง  

3. การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑ เหรียญเงิน  

 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคเหนือ เข้าแข่งขันในระดับชาติ วันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ  ได้ ๓ รางวัลดังนี้ 

๑. การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ได้คะแนน ๙๒.๓๖ คะแนน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทอง ระดับประเทศ  

๒. การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ได้คะแนน ๘๓.๘ 
คะแนน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญเงิน ระดับประเทศ 

๓. การแข่งขันทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้คะแนน ๘๗.๕๖ 
คะแนน ได้ อันดับที่ ๗ เหรียญเงิน ระดับประเทศ 
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๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 60 รายการ ประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 40 ชิ้น จากผลการแข่งขันวิทยาลัยฯ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 83 เหรียญ เหรียญทอง 27 
เหรียญ เหรียญเงิน 35 เหรียญ เหรียญทองแดง 21 เหรียญ 

 
ตารางสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

ทักษะวิชาชีพ    
 ทักษะงานฝึกฝีมือ    
 ทักษะการติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร    
 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟูา    
 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ 
   

 

ที ่ รายการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

 ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์    
 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง    
 ทักษะงานดิจิทัล    
 ทักษะงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์    
 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน    
 ทักษะงานจักรยานยนต์    
 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    
 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
 ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์    
 ทักษะโปรแกรมกราฟิก    

   
 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

(ปวช.) 
   

 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    
 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์    
 ทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์    
 ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)    
 ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)    
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 ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์    
     
 ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์    
     
 ทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย    
 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ    
 ทักษะมัคคุเทศก์ ( ปวช.)    
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าท่องเที่ยว ( ปวช.)    
 ทักษะปฏิบัติการจัดน าเที่ยว ( ปวช.)    
 ทักษะมัคคุเทศก์ (ปวส.)    
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าท่องเที่ยว (ปวส.)    
 ทักษะปฏิบัติการจัดน าเที่ยว (ปวส.)    
 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม    
 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม    
 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม    
 ทักษะการจัดการภัตตาคาร    
 

กีฬา    
 บาสเก็ตบอล ชาย    

 บาสเก็ตบอล หญิง    

 วอลเลย์บอล หญิง    

 เซปัคตะกร้อ ชาย    
การประกวด    
 การประกวดมารยาทไทย    

 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง    

 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย    

 การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง    
 การประกวด เดือน    

 การประกวด สาวหล่อ    
นวัตกรรม    

 Smart home Consumer    

 เครื่องยิงกระดาษ Paper shoot    

 อุปกรณ์ดักจับแมงมัน     

 เครื่องให้อาหารปลา IOT     

 เตาย่างเอนกประสงค์     

 เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ    
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 เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น    

 โรงปลูกผักออแกนิค    

 เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ     

 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ     

 ผงโรยข้าว ตราหัดกินเห็ด     

 ผักดอง ตราซาเชนงิ     

 น้ าพริกต านานแห่งขุนเขา     

 ทาร์ตเมี่ยงค า     

 คุกกี้ต าลึง    

 ฮักเมาข้างกล้อง     

 Sweet จี๊ดจ๊าดดด     

 โยเกิร์ตบัวหิมะพร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง    

     

 น้ าผลไม้นานะ    

 ไข่มุกเลกเก้     

 แรมโบ้อบกรอบ     

 ไส้อั่วหมูพริกหมาล่า    

 2PN ENERGY BAR    

 แอปพลิเคชันส าหรับบุคคลที่อาการเกิดโรคซึมเศร้าฯ    

 เว็บไซต์สวนตระกูลเฮ็งฯ     

 เปลี่ยนสีหลอดไฟฯ     

 เกมส์โอฬาร (Oran Revised Game)     

 น้ ายาขจัดคราบจากเปลือกส้ม     

 Scrub Ninjin สครับนินจิน    

 ปั๊มฉีดยาอัตโนมัติ    

 พัชชี่ สเปร์ยดับกลิ่นเท้า    

 ถ่านดับกลิ่น Charcoal Model     

 ครีมขัดอเนกประสงค์ Mr.Clean    

 สามสหายไล่ยุ่ง     
 
๔. ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ด้วย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงการรางวัลนัก

คิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ “วันนักประดิษฐ์” เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานของนักประดิษฐ์
รุ่นใหม่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มีโอกาสได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการ
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สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ขับเคลื่อน การพัฒนาทุกมิติเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และศักยภาพของประเทศ และสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักปะดิษฐ์ในอนาคต 

โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ “วันนักประดิษฐ์” ได้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
โดยทางวิทยาลัยฯ ไดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ๔ รายการ ดังนี้ 

กลุ่มเกษตรและอาหาร 
๑. ผงเห็ดโรยข้าวตราหัดกินเห็ด       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๒. รถตัดหญ้าไร้คนขับ      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๓. โยเกิร์ตบัวหิมะ พร้อมดื่ม ผสมน้ ามะม่วง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 
๔. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 
1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
  จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้
ทักษะและการประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ         
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับรางวัลการยอมรับ ในวงกว้าง ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 4 รายการ 

2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 รายการ 

3. ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับ ๒๗ เหรียญทอง ๓๕ เหรียญเงิน ๒๑
เหรียญ ทองแดง รวมทั้งสิ้น  ๘๓  เหรียญ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ซึ่งผลการแข่งขัน 
ได้รับ ๓ เหรียญเงิน  ๑ เหรียญ ทองแดง รวมทั้งสิ้น  ๔  เหรียญ จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

1) ผลสัมฤทธิ์       
1.1 การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จ
การศึกษา 

ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 404 คน มาจากกระบวนการต่าง ๆ             
ที่วิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ใน
หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้ 
ก่อนเริ่มเรียน 

2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวการศึกษา
ต่อในสายอาชีพ ในช่วงที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากอาจารย์ฝุายแนะแนวของวิทยาลัย        
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โดยวิทยาลัยได้มีการจัดแนะแนวการศึกษาสายอาชีพให้กับผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่
และใกล้เคียงจ านวน 230 โรงเรียน/ปีการศึกษา โดมีวัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ 
การเรียนการสอนในสายอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่ตรงกับความชอบและความ
ถนัดของผู้เรียน 

3. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่เข้าร่วมจ านวน 35 โรงเรียน              
โดยกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลอง
เรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองคิดว่ามีความถนัดและมีความต้องการจะศึกษาต่อในอนาคต เมื่อเข้าร่วม
โครงการแล้วผู้เรียนจะได้ค้นพบว่า สาขาวิชาที่ตนเองคิดว่าจะเลือกเรียนนั่น เหมาะสม ตรงความถนัด
ของตนเองหรือไม่ และใช้เปนแนวทางในการเลือกเรียนต่อให้ตรงความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง 
เริ่มเข้าเรียน 

1. โครงการ First Day  คือโครงการ ที่จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเรียน ทั้งในเรื่องของ ท าความ
รู้จักสถานที่ อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รายวิชาที่จะเรียน นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งปี
การศึกษา ผู้เรียนจะได้วางแผน และเตรียมความพร้อมของตนเองเพ่ือให้การเรียนประสบความส าเร็จ
อย่างลุล่วงด้วยดี นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จ านวน 1,495 คน 

2. โครงการ Family day คือ โครงการ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ผู้เรียนทุกคน      
ทั้งรุ่นพ่ี และรุ่นน้อง ได้ท าความรู้จักกัน เข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใจการเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมทุกคน จ านวน 1,495 คน 

3. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยได้พัฒนารายวิชาใหม่ข้ึนมา ได้แก่ รายวิชา 
Skill for life ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะสอนผู้เรียนในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตอย่างไร ประสบความส าเร็จทั้ง
ในเรื่องการเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้
ชีวิตที่ถูกต้อง มีอาจารย์ผู้สอนที่คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องปัญาต่าง ๆ คอยแนะน า ตักเตือน ชี้แนะ
แนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นผลให้นักศึกษาความส าเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

4. โครงการ 1115  คือโครงการ ที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน ให้ค าปรึกษา 
กับผู้เรียนในที่ปรึกษาของตนเอง 1 วัน 1 คน ๆ ละ 15 นาที ใช้ช่องทางนี้ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จ านวน 1,495 คน 

5. โครงการ Little Manager ด้าน เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นโครงการ ที่เราได้ให้ เพ่ือนใน
ห้องเรียนช่วยที่ปรึกษาในการท าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแลเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน หากใครมีปัญหา เพ่ือนก็
จะช่วยในการให้ค าแนะน า หรือน าข้อมูลมาแจ้งให้กับที่ปรึกษาได้เข้าไปช่วยเห ลือ เป็นอีก 1 
กระบวนการที่ท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จ านวน 
1,495 คน 

6. โครงการปูองกันความเสี่ยง 6 ด้าน คบเพ่ือนต่างเพศ , มั่วสุม , สารเสพติด , หอพัก ,      
ขับขี่ปลอดภัย , การใช้สื่อ Social เป็นความเสี่ยงที่วิทยาลัยได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และได้สร้าง
กระบวนการ วิธีการต่าง ๆที่ จะปูองกัน ช่วยเหลือไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปยึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เพ่ือการ
เรียนที่ประสบความส าเร็จ นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จ านวน 1,495 คน 

7. โครงการพลัง 3 ประสาน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  โดยวิทยาลัยได้ก าหนดให้ครู      
ที่ปรึกษาทุกคน ต้องมีการรายงานผู้ปกครองทุกครั้งเมื่อผู้เรียนขาดเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่
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เหมาะสม หรือมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนเกิน 3 วัน เป็นกระบวนการ             
ที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาให้ประสบความส าเร็จในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น  นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน 
จ านวน 1,495 คน 

8. โครงการ กีฬา วิทยาลัยได้มีการวางแผนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถหรือมีความชื่นชอบ       
ในกีฬาทุกประเภทมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองในแต่ละประเภทกีฬา ท าให้ผู้เรียนรู้สึกถึง
คุณค่าที่มีในตัวเอง ภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัยให้มาเรียนแล้วเกิดความสุข และส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนต่อไป  

9. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ  เป็นโครงการที่จัดให้ส าหรับผู้เรียน    
ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ก าลังจะจบการศึกษาให้ ทราบแนวทางการศึกษาต่อของตนเอง 
หรือแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ  เพ่ือไปถึงยัง
เปูาหมายที่ตนเองได้ก าหนดไว้ จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมจ านวน 523 คน 

10. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ปวช. 388 297 91 
ปวส. 135 107 28 
รวม 523 404 119 

 
11.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

จบรอบที่ 3 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 56 50 6 
การตลาด 25 21 4 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 38 1 
การท่องเที่ยว 92 65 27 
ช่างยนต์ 112 85 27 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 25 14 11 
ช่างไฟฟูา 39 24 15 

รวม 388 297 91 
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12. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

จบรอบที่ 1 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

  (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 17 14 3 
การตลาด 10 9 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 11 3 
การท่องเที่ยว 14 11 3 
การโรงแรม 22 20 2 

เทคนิคเครื่องกล 36 26 10 
อิเล็กทรอนิกส์ 14 10 4 
ไฟฟูาก าลัง 8 6 2 

รวม 135 107 28 
 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 404 คน 
 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 404 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25  มาจาก
กระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ 
ตามท่ีได้กล่าวไปในเชิงปริมาณ  
2.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช. 388 297 76.55 91 23.45 
ปวส. 135 107 79.26 28 20.74 
รวม 523 404 77.25 119 22.75 
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3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. แยกตามสาขา 

สาชาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา 

ร้อยละที่จบการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การบัญชี 56 50 89 6 11 

การตลาด 25 21 84 4 16 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 38 97 1 3 

การท่องเที่ยว 92 65 71 27 29 

ช่างยนต์ 112 85 76 27 24 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 25 14 56 11 44 

ช่างไฟฟูา 39 24 62 15 38 

รวม 388 297 77 91 23 

 
13. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามชั้นปี 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ร้อยละที่จบการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การบัญชี 17 14 82 3 18 

การตลาด 10 9 90 1 10 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 11 79 3 21 

การท่องเที่ยว 14 11 79 3 21 

การโรงแรม 22 20 91 2 9 

เทคนิคเครื่องกล 36 26 72 10 28 

อิเล็กทรอนิกส์ 14 10 71 4 29 

ไฟฟูาก าลัง 8 6 75 2 25 

รวม 135 107 79 28 21 

 
สรุปผลรอยละของผูส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 77.25 
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ผลสะท้อน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกย่อง สถานศึกษา      
ในการดูแล และแนะแนวผู้เรียน 

วิทยาลัยได้รับการยอมรับ สนับสนุนและช่วยเหลือ จากองคกร หนวยงานภายนอก หรือผู้ที่
มีสวนเกี่ยวของในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยได้รับการตอบ
รับจากโรงเรียนสามัญศึกษาเป็นอย่างดีในการให้เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ละมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดี       
ที่จะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้ตรง
กับชอบของตนเอง 

2. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยได้รับความร่วมมือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการ เนื่องจาก เป็นโครงการที่ท าให้ผู้เรียน         
ได้ค้นพบความถนัดของตนเองที่แท้จริงก่อนเริ่มเรียน เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา
ต่อได้ถูกต้อง ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในอนาคตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

3. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ เนื่องจากเป็นโครงการที่ท าให้ผู้เรียน            
ได้แก้ปัญหาของตนเองและครอบในด้านการบริหารการเงิน ซึ่งปัญหาดังกล่าว หากผู้เรียนแก้ปัญหา
ไม่ได้ หรือมีแนวทางการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน ดังนั้น 
ทางธนาคารแห่ปงระเทศไทย จึงสนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
เรื่อง วินัยทางการเงิน ผ่านในรายวิชา Skill for life เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

4. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจาก สถานีต ารวจอ าเภอสันทราย และ สถานี
ต ารวจแม่โจ้ ในการเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล ผู้เรียนในด้านความเสี่ยงต่าง ๆ และได้รับค าชื่นชมว่า 
ผู้เรียนของวิทยาลัย มีปัญหาทางสังคมน้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เกมส์
การพนันต่าง ๆ เนื่องจากวิทยาลัยมีโครงการที่ติดตามดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดนั่นเอง 

จุดเด่น 
1.  วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีระบบดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

- การติดตามการขาดเรียน แจ้งการขาดเรียนกับผู้ปกครองเป็นรายวัน  
- มีกระบวนการดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดให้

มีการเยี่ยมบ้านระหว่างภาคเรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีการขาดเรียนติดต่อกัน  
- การติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาและผู้ปกครองทางโทรศัพท์เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าตามกรณีต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
- การจัดท าโครงการ 1115 (1 วัน 1 คน 15 นาที) ในการที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้พูดคุยกับ

นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือสร้างความใกล้ชิด สนิทสนมอันจะน าไปสู่การให้ความช่วยเหลือ แนะน ากับ
นักศึกษาทั้งในด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมและด้านอื่น ๆ 

- การจัดท าโครงการปูองกันและบริหารความเสี่ยง 6 ด้านเป็นประจ าทุกภาคเรียน ได้แก่  
1)  โครงการปูองกันความเสี่ยงด้านการคบเพ่ือนต่างเพศในการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา 
     อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
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2)  โครงการปูองกันการมั่วสุม เกมส์ การพนันในการร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจออก
ตรวจตราการใช้บริการในช่วงวันและเวลาที่เป็นการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน 

3) โครงการตรวจสารเสพติด ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้ามาสุ่มตรวจสารเสพ
ติดนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเป็นประจ าทุกภาคเรียน 

4) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ในการออกตรวจสอบความเรียบร้อย ความเป็นอยู่
ของนักศึกษาโดยเฉพาะหอพักชาย ที่มีการตรวจ ติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 

5) โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัย
กับตนเองและผู้อ่ืนบนท้องถนน 

6) โครงการปูองกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช้สื่อโซเซียลมีเดียที่สร้างสรรค์ 
-  การแก้ไขผลการเรียนระหว่างภาคเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพโดยมีการก ากับติดตาม 

ตรวจสอบการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเรียนของผู้เรียนจากหัวหน้าสาขาวิชา 
จุดควรพัฒนา 
         1. พัฒนาระบบการติดตามการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นรายภาคเรียน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
1. มีระบบการก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก กลางคัน      

(Drop out) ของผู้เรียน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน   ด้านเศรษฐกิจ ภายใน
ครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมอบหมายรอง ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ     
เพ่ือดูแลเอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยมค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชา
สามัญช่วยสอนและปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียน ปกติเป็นกรณีพิเศษ 

1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
1.2.1)  เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา              
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยก าหนดให้ผู้เรียน  1 คน ต้องเข้าร่วมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แต่ละด้านให้ครบ ทุกด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ  โดยผู้เรียนมีการเข้าร่วมโครงการ ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 1,495 คน 

   2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์แยกเป็นรายด้านดังนี้ 
2.1 ด้านการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์จ านวน 4  โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมที่ก าหนด 
จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมจริง

(คน) 
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักศึกษาทุกคน จ านวน 1,495 คน 1,495 
2 โครงการวันแม่แห่งชาติ  นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไม่รวม

นักศึกษากลุ่มทวิภาคีจ านวน 1,361 คน 
1,291 

3 โครงการพุทธมามกะ  นักศึกษาสาขาการตลาด , สาขา
คอมพิวเตอร์ , สาขาไฟฟูาก าลัง และสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 96 คน 

96 
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4 โครงการวันพ่อแห่งขาติ นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไม่รวม
นักศึกษากลุ่มทวิภาคีจ านวน 1,361 คน 

1,349 

 2.2 ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก จ านวน 16 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมที่ก าหนด  

จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

1 โครงการ Sport Day 1,333 1,312 
2 โครงการ Family Day 1,495 1,482 
3 โครงการ First Day นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1      

ทุกสาขาวิชา 
403 397 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 1,495 1,495 
4 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,094 1,039 
5 โครงการค่ายราชพฤกษ์ 403 403 
6 โครงการ Fin D We can do 1,094 1,039 
7 โครงการสังคมไร้เงินสด 1,495 1,495 
8 โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน ปวส. ค่าย SMSQ 250 250 
9 โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ 1,495 1,495 

10 โครงการส่งเสริมกีฬา 67 67 
11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 1,495 1,495 
12 โครงการ รด.จิตอาสา 106 106 
13 โครงการสถานศึกษาวิชาทหารเข้มแข็ง 106 106 
14 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 1,495 1,495 
15 งานระบบช่วยเหลือติดตามนักศึกษา 1,495 1,495 
15 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ 1,495 1,474 
15 โครงการ Little Manager 104 104 
16 ลูกเสือช่อสะอาด 308 308 

2.2 ด้านความรับผิดชอบ ด้านภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  5 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมที่ก าหนด  

จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

1 โครงการ Art and culture Day 1,495 1,294 
2 โครงการไหว้ครู 1,495 1,483 
3 โครงการ College is my home 1,495 1,495 
4 โครงการประหยัดพลังงาน 1,495 1,495 
5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทงยี่เป็ง 317 307 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท. 

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน          
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร   มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา        
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยก าหนดให้ผู้เรียน  1 คน ต้องเข้าร่วมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์แต่ละด้านให้ครบ ทุกด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการโดยผู้เรียนมีการเข้าร่วมโครงการ        
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 1,495 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ได้รับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับผ่าน โดยการ
ประเมินตามที่คณะกรรมการบริหาร อวท. ชาติ ก าหนด ประเภท สถานศึกษา ขนาดกลาง 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์แยกเป็นรายด้าน
ดังนี้ 

3.1  ด้านการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์จ านวน 4  โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมที่

ก าหนด 
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักศึกษาทุกคน จ านวน 
1,495 คน 

1,495 100 

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ  นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ ชั้ น         
ไม่รวมนักศึกษากลุ่มทวิภาคี
จ านวน 1,361 คน 

1,291 95 

3 โครงการพุทธมามกะ  นั ก ศึ ก ษ า ก า ร ต ล า ด  , 
คอมพิวเตอร์ , ไฟฟูาก าลัง 
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
96 คน 

96 100 

4 โครงการวันพ่อแห่งขาติ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ส า ข า ทุ ก
ระดับชั้น ไม่รวมนักศึกษา
กลุ่มทวิภาคีจ านวน 1,361 
คน 

1,349 99 

 
3.2 ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  จ านวน             
16  โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมที่ก าหนด 
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการ Sport Day 1,333 1,312 98 
2 โครงการ Family Day 1,495 1,482 99 
3 โครงการ First Day นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา 
403 397 99 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 1,495 1,495 100 
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ประเทศไทย 
4 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,094 1,039 95 
5 โครงการค่ายราชพฤกษ์ 403 403 100 
6 โครงการ Fin D We can do 1,094 1,039 95 
7 โครงการสังคมไร้เงินสด 1,495 1,495 100 
8 โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน 

ระดับ ปวส. (ค่าย SMSQ) 
250 250 100 

9 โ ค ร งกา รอ าชี ว ศึ กษ า เ อกชน
ต้นแบบปลอดบุหรี่ 

1,495 1,495 100 

10 โครงการส่งเสริมกีฬา 67 67 100 
11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 1,495 1,495 100 
12 โครงการ รด.จิตอาสา 106 106 100 
13 โครงการสถานศึกษาวิชาทหาร

เข้มแข็ง 
106 106 100 

14 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 1,495 1,495 100 
15 ง า น ร ะบ บ ช่ ว ย เ ห ลื อ ติ ด ต า ม

นักศึกษา 
1,495 1,495 100 

15 โครงการเปิดโลกการ เรียนรู้ สู่
สมรรถนะ 

1,495 1,474 98 

15 โครงการ Little Manager 104 104 100 
16 ลูกเสือช่อสะอาด 308 308 100 

 
3.3 ด้านความรับผิดชอบ ด้านภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  5 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมที่ก าหนด 
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการ Art and culture Day 1,495 1,294 87 
2 โครงการไหว้ครู 1,495 1,483 99 
3 โครงการ College is my home 1,495 1,495 100 
4 โครงการประหยัดพลังงาน 1,495 1,495 100 
5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทงยี่เป็ง 317 307 97 

 วิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน     
พึงประสงค์   จากกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย         
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ

ด าเนินการ 
1 สถานศึกษามีการด าเนินโครงการ เพ่ือปลูกฝัง จิตส านึกกับผู้เรียน ด้านการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตรมีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมครบตามแผนที่ก าหนด 

25 กิจกรรม     
คิดเป็น ร้อยละ 

100 

2 ผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรม ที่ปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม         
มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญา
ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนที่
ก าหนดไว้ครบทุกคน 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
1,495  คน      

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
3 ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปลูกจิต ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตรมีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนครูและ
บุคคลกร 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 

100 

1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับยกยอง
สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1. ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนาเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ โดยองคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา  ดังนี้ 

1.1. วิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ การประกวดสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะศึกษา        
ในโครงการคุณธรรม The Best ในสถานศึกษา ร่วมกับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

1.2. วิทยาลัยได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ด้านการ สนับสนุน กิจกรรมพิธีแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

2. ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก 

2.1 วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด โครงการ Fin D 
We can do season 2 การประกวด นวัตกรรมการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน วินัย
ทางการเงินให้กับผู้เรียน จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

2.2 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาอาชีวะเอกชนต้นแบบ ปลอดบุหรี่ จาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 

2.3 นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการเลือก ให้เป็น To be Number one ไอดอล 
ระดับจงัหวัด 
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3. ผู้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ          
ด้าน ภูมิ ใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 วิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่าน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัด
กิจกรรม Art and culture Day พร้อมทั้งได้รับค ายกย่อง ชื่นชม จาก ท่านวัฒนธรรมจังหวัด ว่ากิจกรรม
ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน ยอมรับความแตกต่างของ พหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ถึงแม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.3.1)  เชิงปริมาณ : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ) ปีการศึกษา 2561             

ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ท างาน 

จ านวน
นักศึกษาที่

ศึกษาต่อและ
มีท างาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 30 25 2 0 27 
2 สาขาวิชาการตลาด 13 7 6 0 13 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
35 30 2 1 33 

4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 91 80 3 1 84 
5 สาขาวิชายานยนต์ 45 41 2 2 45 
6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  17 14 0 1 15 
7 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 22 22 0 0 22 

รวม 253 219 15 5 239 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) ปีการศึกษา 
2561  ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ท างาน 

จ านวน
นักศึกษาที่

ศึกษาต่อและ
มีท างาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 15 11 0 4 15 
2 สาขาวิชาการตลาด 3 0 0 3 3 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 12 0 0 12 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 11 0 0 11 
5 สาขาวิชาการโรงแรม 7 4 3 0 7 
6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 17 5 12 0 17 
7 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  6 1 4 1 5 
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8 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 12 3 8 0 11 
รวม 88 47 27 8 82 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ ระดับ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ท างาน 

จ านวน
นักศึกษาที่

ศึกษาต่อและ
มีท างาน 

รวม 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 253 219 15 5 239 
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 88 47 27 8 82 

รวม 341 266 42 13 321 

   จากตารางผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท าในสถาน
ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 321 คน 
1.3.2)  เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา ที่ผานมา มี

งานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
1. รอยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ) ปีการศึกษา 

2561  ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า    
ในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 30 27 90.00 
2 สาขาวิชาการตลาด 13 13 100.00 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 33 94.29 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 91 84 92.31 
5 สาขาวิชายานยนต์ 45 45 100.00 
6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 17 15 88.24 
7 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 22 22 100.00 

รวม 253 239 94.47 
 

2. รอยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) ปีการศึกษา 
2561  ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าในสถานประกอบการ หนวย
งานภาครัฐและเอกชนประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 15 15 100.00 
2 สาขาวิชาการตลาด 3 3 100.00 
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3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 12 75.00 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 11 91.67 
5 สาขาวิชาการโรงแรม 7 7 100.00 
6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 17 17 100.00 
7 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  6 5 83.33 
8 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 12 11 91.67 

รวม 88 82 93.18 
 
3. รอยละของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่มีงานท าในสถานประกอบการ หนวย

งานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ ระดับ 

จ านวน
นักศึกษา   
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าในสถานประกอบการหนวย
งานภาครัฐและเอกชนประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษา 

ร้อยละ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 253 239 94.47 
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 88 82 93.18 

รวม 341 321 94.13 
  จากตารางร้อบละผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท าใน

สถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 94.13 
4. ตารางผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 4.43 ดี 
2 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.51 ดีมาก 
3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 4.68 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.54 ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.54 
คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
1.3.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
   จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ส ารวจจาก
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินความ      
พึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4.68 เกณฑ์ระดับ          
ดีมาก ซึ่งจากผลการประเมินมีสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้คะแนนเต็ม 5.00 จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ทเชียงใหม่ 
2. บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ (สาขาสันทราย) 
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3. บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
4. โรงแรมวีรันดารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.พี.คอมแอค 
6. ส านักงานณรงค์การบัญชี 
7. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ 

ซึ่งสถานประกอบการทั้ง 7 แห่งเป็นสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี เมื่อนักศึกษาส าเร็จการสถานประกอบการได้รับนักศึกษาเข้าร่วมท างานกับสถานประกอบการ 

1.4) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม) 
1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

 กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่
โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 380 คน เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 42 41 97.62 
2 สาขาการบัญชี 2 2 60 60 100 
3 สาขาการตลาด  2 2 29 27 93.1 
7 สาขาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
5 5 85 85 100 

5 สาชาช่างยนต์ 5 5 119 119 100 
6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 17 17 100 
7 สาขาช่างไฟฟูา 1 1 28 25 89.29 

รวม 18 18 380 374 98.42 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของ 

รวมทั้งรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่
ละสาขาวิชาชีพ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาด าเนินการให้มี
โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จึงมีการจัดท าข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการ
พัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ
และวิธีการประเมินดังต่อไปนี้ 
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ภาคเรียนที่ 1/2561 
 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1 
 

สื่อสร้างสรรค์การออกแบบ 
Brochures 

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

CC101 42 

2 ถ่ายภาพและออกแบบสื่อ
โฆษณา 

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

CC201 38 

3 IT Computer โปรแกรมมัลติมีเดีย
เพ่ือการน าเสนอ 

CC301 38 

4 ออกแบบ Web Application การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

CP/CG 401-2 
CP/CG 501-2 

22 
8 

 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 
 

สื่อสร้างสรรค์การ
ออกแบบ 
Brochures  

    จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท าสื่อแผ่นพับ
น าเสนอ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
และอนาคต และน าสื่อที่ตนเองได้จัดท า
นั้นไปน าเสนอต่อชุมชน  

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

2 ถ่ายภาพและ
ออกแบบสื่อ
โฆษณา   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
ชิ้ น ง า น น า เ ส น อ  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
แนวความคิดสู่ชิ้นงานที่ เป็นรูปธรรม 
(Story Board) การผลิตชิ้นงานน าเสนอ 
การใช้ภาษา การน าเสนอข้อมูล  

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

3 IT Computer   การปรับแต่งไบออส การจัดการพาร์ทิ
ชั น ข อ งฮ า ร์ ด ดิ ส ก์  ก า ร ติ ด ตั้ ง แ ล ะ
แก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ windows 
การติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่างๆ 

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

4 ออกแบบ Web 
Application 

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ค าสั่งรับและ
แสดงผลข้อมูลจัดการแฟูมข้อมูลเบื้องต้น 
เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็กส าหรับงานธุรกิจ 

ประเมินผ่านรายวิชา 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่

มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา             
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจ าชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 
AC 401 
AC501 

115 
29 

 
ที ่ ชื่อโครงการพัฒนา      

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ

ประจ าวิชาของนักศึกษาแต่
ละชั้นปี 

มีมาตรฐานการท างาน : 
ซื่อสัตย์บริการ : บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จัดการ

สอบการบันทึกบัญชี
ภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา
สมรรถนะ ประจ าชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วันอัตลักษณ์และจัดสอบอัต

ลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 

--กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 

ผ่านรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ ประจ า

ชั้นปี 
 

 

3. สาขาการตลาด 
  อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด 

สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

68 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

11 

ธุรกิจค้าปลีก RM 101 17 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
คุณค่าและความส าคัญ 
ของอัตลักษณ์นักศึกษา 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์
ที่เป็นจุดแข็งว่าด้วย
ความอดทน พากเพียร 

 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 TI Best Personality Personality in 
Tourism 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

32 
27 
29 
25 

2 TI Good Language Chinese 
Communication 

TI 201 
TI 202 
TI 203 

30 
30 
24 

3 Junior Tours Tour Guide TI 301 
TI 302 

30 
44 

4 Tourism Resources Tourism 
Resources 

TG 401-2 
HM 401-2 

24 
24 

5 International Tourist 
Behavior 

Tourist Behavior 
TG 501-2 11 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 TI Best Personality โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองด้านการมีบุคลิกภาพ
ที่ดีผ่านกิจกรรมหน้าชั้นเรียนใน
การน าเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ฝึกปฏิบัติในการพูด 
การใช้น้ าเสียง กิริยาท่าทาง การ
ยืน การใช้สายตาและการแต่งกาย
ให้มีความเหมาะสม 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

2 TI Good Language โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองด้านการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ดี
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ผ่านกิจกรรมหน้าชั้นเรียนในการ
สื่อสารภาษาจีนกับอาจารย์เจ้าของ
ภาษา เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาจีน
ใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย 
การแนะน าตัวเอง การสอบถาม
ความต้องการเบื้องต้น 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

3 Junior Tours โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านการมี
ความรอบรู้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ
จริงในการปฏิบัติการจัดน าเที่ยว ขั้นตอนในการน า
เที่ยว โดยจ าลองสถานที่ในวิทยาลัยเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว จัดน าเที่ยวบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว 
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดน าเที่ยว 

 

 

4 Tourism 
Resources 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านการ
พัฒนาบุคลิภาพและการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดี
ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติในการน าเสนอ
การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยการ
จัดการวางแผนการสื่อความหมาย การตีความหมาย 
การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล 
และการระดมความคิดร่วมกันในชั้นเรียน 

 

5 International 
Tourist Behavior 

การฝึกปฏิบัติในการน าเสนอการค้นคว้าหาข้อมูล 
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนานาชาติ เช่น 
ชาวอาเซียน ชาวยุ โรป ในด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว การใช้บริการห้องพัก การรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย และความเป็นอยู่ แล้วน าเสนอ
ในชั้นเรียน 
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5. สาชาช่างยนต์   
อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่        
บูรณาการ 

กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 สิ่งประดิษฐ์โมเดลสามมิติ รายวิชางานเขียน
แบบเบื้องต้น 

AU 101 
AU 102 
AU 103 

33 
30 
32 

2 บอร์ดสัญลักษณ์เตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 
AU 203 

41 
43 
39 

3 เสาตั้งฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ งานขับรถยนต์ AU 301 
AU 302 
AU 303 

33 
34 
35 

4 ชุดทดลองความตึงผิวของเหลว ความตึงผิว AU 401-2 21 
5 การทดลองการน าความร้อนของ

โลหะ 
การน าความร้อน

ของโลหะ 
AU501-2 17 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา      
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมาย
เหตุ 

1 สิ่งประดิษฐ์โมเดลสามมิติ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะหลักการผ่านการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องต้น 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

2 บอร์ดสัญลักษณ์เตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงอันตราย
ต่างๆจากการท างานเพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ท างานเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยโดยปราศจาก
อุบัติเหตุนักศึกษามาสารถบอก
ความหมายสัญลักษณ์ของบอร์ด
ภายในโรงงาน 

 

3 เสาตั้งฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ เพ่ือใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนต์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกขับรถด้วยความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา      
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมาย
เหตุ 

4 ชุดทดลองความตึงผิว
ของเหลว 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงน้ าหนัก
จ าเพาะของเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหว่างเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาได้ทดลองผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

 

5 การทดลองการน าความ
ร้อนของโลหะ 

เพ่ือทดลองการน าความร้อนของ
โลหะ เหล็ก ทองแดง และ
ทองเหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้ท าการ
ทดลองโดยใช้อัตลักษณ์ช่างยนต์ 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีม 

 

 
6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 

71 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา         
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพตรงตามอัตลักษณ์
ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
คือ ท างานด้วยความปลอดภัย 
ใส่ใจทุกความประณีต
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี 
(SAFETY TIDY INNOLOGY)
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาทัศนคติดี และถูกต้องใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาช่างไฟฟ้า 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่    
บูรณาการ 

กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 37 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 50 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

และซ่อมบ ารุง 
EP 301 34 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา   
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ 
ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

นักศึกษา ปวช. 1 ท าการทดลอง
การติดตั้งระบบไฟฟูาภายในอาคาร 
นักศึกษา ปวช. 2 ท าการทดลอง
การติดตั้งโคมไฟถนนและติดตั้ง
ไฟฟูานอกอาคาร 
นักศึกษา ปวช. 3 ท าการทดลอง
การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
และซ่อมบ ารุง 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 
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ภาคเรียนที่ 2/2561 
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
 

CC Identity Project ปวช. 1 ผ่านรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ 
ปวช. 2 ผ่านรายวิชา
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
Printed Material 
ปวช. 3 ผ่านรายวิชา
มัลติมีเดียโปรแกรม 
MultimediaProgram 

CC101 
CC201 
CC301 

118 

ปวส. 1 CP CG 401-
2 ผ่านรายวิชา 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 
ปวส. 2 CP CG 501-
2 ผ่านรายวิชา 
โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย 

CP CG 401-2 
CP CG 501-2 

38 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา   
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 CC Identity Project เป็นกิจกรรมผ่านรายวิชาในสาขา
เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณ์สาขา 

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา       
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 
1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจ าชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 

115 

AC 401 
AC501 

29 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา     
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญการบัญชี : กิจกรรม
การสอบสมรรถประจ าวิชา
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการท างาน :  
ซื่อสัตย์บริการ : บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จดัการสอบ
การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ
ผ่านรายวิชาสมรรถนะ ประจ า
ชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแต่งกาย
ทุกวันอัตลักษณ์และจัด
สอบอัตลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพ และ 
ผ่านรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ 
ประจ าชั้นปี 
 

 

3. สาขาการตลาด 
อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด 

สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่   
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

การตลาด MK 101 
MK 201 
MK 301 

68 

การตลาด MK 401 
MK 501 

11 

ธุรกิจค้าปลีก RM 101 17 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ คุณค่าและ
ความส าคัญของ 
อัตลักษณ์นักศึกษา 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์ท่ี
เป็นจุดแข็งว่าด้วยความ
อดทน พากเพียร 
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4. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Art of Service in Hospitality Art of Service in 
Hospitality 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

27 
32 
29 
25 

2 Chinese communication Chinese communication TI 201 
TI 202 
TI203 

30 
30 
24 

3 Tourism Behavior Tourism Behavior TI 301 
TI 302 

30 
44 

4 Hotel Operation Hotel Operation TG401-2 
HM 401-2 

24 
24 

5 Thai Studies for Tourist Thai Studies for Tourist TG 501-2 11 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา   
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Art of Service in 
Hospitality 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ด้านการมีบุคลิกภาพที่ดีผ่านกิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนในการน าเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อศิลปะ
การให้บริการ ฝึกปฏิบัติในการพูด การใช้
น้ าเสียง กิริยาท่าทาง การยืน การใช้สายตา 
และการแต่งกายให้มีความเหมาะสม 

ประเมินผ่าน
รายวิชา  
Art of service in 
hospitality 
 

 

2 Chinese 
communication 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ด้านการมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ดีผ่านกิจกรรมหน้าชั้น
เรียนในการสื่อสารภาษาจีนกับอาจารย์
เจ้าของภาษา เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน เช่นการทักทาย การ
แนะน าตัวเอง การสอบถามความต้องการ
เบื้องต้น 

ประเมินผ่าน
รายวิชา  
Chinese 
communication  

 

3 Tourism Behavior การปฏิบัติงานกลุ่มในการเรียนรู้ข้อควร
ปฏิบัติขณะน าเที่ยวในสถานะผู้น าเที่ยว
และในสถานะนักท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต 

ประเมินผ่าน
รายวิชา  
Tourism 
Behavior 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา   
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

4 Hotel Operation โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และ
เข้าใจในการด าเนินงานและการจัดการของ
โรงแรมในแต่ละต าแหน่งโรงแรม ซึ่งมีการ
ด าเนินการสอนหลายอย่าง เช่น แผนก
ห้องอาหาร แผนกห้องครัว แผนกบาร์และ
เครื่องดื่มโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในอนาคต 

ประเมินผ่าน
รายวิชา  
Hotel Operation 

 

5 Thai Studies for 
Tourist 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ด้านความรอบรู้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
การฝึกปฏิบัติในการน าเสนอการค้นคว้าหา
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวการน า
เนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้อง 
ประวัติศาสตร์ไทยแต่ละยุคเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้และพร้อมสู่ความเป็น
มืออาชีพด้านการเป็นผู้น าเที่ยว 

ประเมินผ่าน
รายวิชา  
Thai Studies for 
Tourist 

 

 
5. สาชาช่างยนต์ 
อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 การใช้สีแบ่งพ้ืนที่ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 

AU101 
AU102 
AU103 

33 
30 
32 

2 บอร์ดแสดงสัญลักษณ์การต่อวงจร
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

การต่อวงจรนิวเม
ติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 

AU201 
AU202 
AU203 

41 
43 
39 

3 การต่อวงจรไฟฟูาแสงสว่างรถยนต์ 
และเทคโนโลยีหลอดไฟฟูารถยนต์ ไฟฟูารถยนต์ 

AU301 
AU302 
AU303 

33 
34 
35 

4 บอร์ดแสดงสูตรการค านวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

ค านวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

AU 401-2 21 

5 ชุดสาธิตการท างานระบบ 
นิวเมติกส์ 

ระบบนิวเมติกส์ AU 501-2 17 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 การใช้สีแบ่งพ้ืนที่ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะหลักการผ่าน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคล้องกับรายวิชางาน
เ ชื่ อ ม แ ล ะ โ ล ห ะ แ ผ่ น
เบื้องต้นเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าใจหลักการใช้
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเลือกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานได้

อย่างปลอดภัย 
 

2 บอร์ดแสดงสัญลักษณ์การต่อ
วงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงขั้นตอนการต่อวงจรนิว
เมติกส์และไฮดรอลิกส์
เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
สัญลักษณ์ของวงจรนิวเม
ติ ก ส์ แ ล ะ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส์
นักศึกษามาสารถต่อวงจร
ในระบบนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

3 การต่อวงจรไฟฟูาแสงสว่าง
รถยนต์ และเทคโนโลยีหลอด
ไฟฟูารถยนต์ 

เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ย นต่ อ ว ง
ว ง จ ร ไฟ ฟู า แ ส ง ส ว่ า ง
รถยนต์เพ่ือให้นักเรียนได้
น าเสนอเทคโนโลยีหลอด
ไฟฟูารถยนต์สมัย ใหม่
เพ่ือให้นักเรียนบูรณาการ
ใช้อัตลักษณ์ของสาขางาน
ช่างยนต์เข้ากับวิชางาน
ไฟฟูารถยนต์ 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

4 บอร์ดแสดงสูตรการค านวณ
ความแข็งแรงของวัสดุ 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
ตัวแปรในสูตรการค านวณ
เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
สู ต ร คว าม เ ค้ น แ ร งดึ ง 
ความเค้นแรงตัด ความ
เ ค้ น แ ร ง เ ฉื อ น  แ ล ะ
ความเครียด 
 
 
 
 
 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

5 ชุดสาธิตการท างานระบบ 
นิวเมติกส์ 

เ พ่ือทดลองการท างาน
ร ะ บ บ นิ ว เ ม ติ ก ส์ แ ล ะ    
ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส์ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาได้ท าการทดลอง
โดยใช้อัตลักษณ์ช่างยนต์
นั กศึกษาได้ฝึ กฝนการ
ท างานเป็นทีม 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

 
6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 

71 

 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา    
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
บุคลิ กภาพที่ เหมาะสมในสาขา
วิชาชีพตรงตามอัตลักษณ์ของสาขา
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ คือ ท างาน
ด้วยความปลอดภัย ใส่ใจทุกความ
ปร ะณี ต ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยี  (SAFETY TIDY 
INNOLOGY)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทัศนคติดี และถูกต้องใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาช่างไฟฟ้า   
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ 

EP 101 37 

กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ 

EP 201 42 

ผ่านรายวิชาโครงการ EP 301 26 
 

7. สาขาช่างไฟฟ้า 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา    
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

บุคลิกดี : ตรวจเช็คการแต่ง
กายทุกวันอัตลักษณ์และจัด
สอบอัตลักษณ์ตามมาตรฐาน
รายวิชา 
มีทักษะเป็นเลิศ: บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทางวิชาชีพผ่าน
รายวิชาโครงการ 
ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ : บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทางวิชาชีพผ่าน
รายวิชาโครงการ 

ประเมินผ่านรายวิชา 
และผ่านการประเมิน

กิจกรรม 

 

 
ตารางผลสรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการการศึกษาในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 

เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 
1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 41 100 
2 สาขาการบัญชี 60 60 100 
3 สาขาการตลาด 27 27 100 
4 คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 85 85 100 
5 สาชาช่างยนต์ 119 119 100 
6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 17 100 
7 สาขาช่างไฟฟูา 25 25 100 

รวม 374 374 100 
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1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา
อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาน

ประกอบการจากผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 380 คน 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา 

4.75 ดีมาก 

2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการท างาน 4.61 ดีมาก 
3 ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 4.82 ดีมาก 

4 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.56 ดีมาก 

5 
ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

4.69 ดีมาก 

รวม 4.73 ดีมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากสถานประกอบการ มีผลการประเมิน 4.73 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  41 คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

เฉ
ลี่ย

 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยที่

สุด
 (1

) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

36  5   90.55 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดที่ก้าวไกลด้วย
เทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้ 

39 1 1   93.82 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ 

40 1    97.82 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

41     100 5 



           124 
 

 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 41  คน นักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์   คิดเป็นร้อยละ  90.55  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดท่ีก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้  มีทั้งหมด 
41  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 
4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ มีมี
ทั้งหมด 41  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 97.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 41 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  100  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 5 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จ านวน 60 คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถด้านการคิดค านวณ  จ านวน  60 คน  

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.89ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน ท างานดีมีระเบียบ สะอาด จ านวน  60 คน  

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90.22 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.51 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรักบริการ  จ านวน 60 คน  นักศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.89 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ 

จ านวน 60 คน  นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.66 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถ
ด้านการคิดค านวน 

38 17 5   96.89 4.84 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน 
ท างานดี  มีระเบียบ สะอาด 

30 20 15   90.22 4.51 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรัก
บริการ 

38 17 5   96.89 4.84 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดย
สามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ 

32 25 3   93.33 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 15 5   97.78 4.88 
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5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 60 คน  
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.78 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.88 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จ านวน 27 คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด           

มีทั้งหมด 27 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่
ในระดับ 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน มีทั้งหมด 27            
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.55 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่           
มีทั้งหมด 27 คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้ งหมด 27 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  94.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.7 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่
เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด 

23 2 2   91.00 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมี
แนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน 

23 2 2   91.00 4.55 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

20 2 5   85.00 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

25 2    94.00 4.7 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน 85 คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 

85 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.76 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 
4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา มีทั้งหมด 85 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็น  ร้อยละ  96.61 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีทั้งหมด 85 คน นักศึกษาที่      
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.27 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 85 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  88.64 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.43 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 85 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.02 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.55 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงาน
บริการในสถานประกอบการ 

79 3 3   95.76 4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา 80 2 3   96.61 4.83 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง 

80 3 2   96.27 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 70 10 5   88.64 4.43 
4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

75 5 5   91.02 4.55 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ สาชาช่างยนต์ จ านวน 119  คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 119 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็น  ร้อยละ  94.12 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 119  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็น  ร้อยละ  95.06 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน มีทั้งหมด 119 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.53 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 119 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.88 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.89 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 17  คน 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  95 12 12   94.12 4.70 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 97 15 7   95.06 4.75 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน 

98 19 1   95.53 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

100 10 9   97.88 4.89 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  11 2 4   88.33 4.41 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 10 4 3   85.00 4.25 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได้ 

13 2 2   90.83 4.54 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

15 1 1   95.00 4.75 
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จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 17 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ  88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.41 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 17  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ  85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.25 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม

ทันสมัยได้ มีทั้งหมด17 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.83 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้ง
หมดแล้วอยู่ในระดับ 4.54  

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 17 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า จ านวน 25  คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 25 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ  88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.16 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 25 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ  94.17 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม

ทันสมัยได้  มีทั้งหมด 25 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้ง
หมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด  25 
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.81 
 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
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แน
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ลี่ย
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ี่สุด
 (5

) 
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ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยที่

สุด
 (1

) 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  17 5 3   83.33 4.16 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 21 2 2   94.17 4.70 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได้ 

23 2    96.25 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

23 2    96.25 4.81 
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1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
 จากการเข้าร่วมโครงการผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก และเห็นควรให้มีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ต่อไป เพราะ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
และเป็น       อัตลักษณ์ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อสาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย 
 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ตรงตาม       
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ประสบความส าเร็จ
และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพ่ือสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไปได้ 
 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยก็ได้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ร่วมด้วยจึงได้มีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านสถานประกอบการด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดีเยี่ยมในการช่วยประเมินและร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือ        
มีมากมาย อาทิเช่น สถานประกอบการทางราชการ ต ารวจท่องเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นน าทั่วไป โรงแรมที่มี
มาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว เช่นปางช้าง สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ค าชื่นชม
นักศึกษาว่ามีความพร้อม และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อย่างเหมาะสม 
2) จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่แท้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ 

2. สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าในจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน ร่วมถึงการจัดประชุมเพ่ือท าความร่วมมือและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 

4. สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝึกมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาเพ่ิมเติม 

5. วิทยาลัยได้มีการจัดท าคลังข้อสอบ V-NET โดยอาจารย์เป็นผู้จัดท าแบบทดสอบจากเนื้อหาของ
การสอบ V-NET เพ่ือให้นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ได้ทดลองท าข้อสอบ V-NET เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 

6. วิทยาลัยได้มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบ 

7. ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยได้
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 มาจนถึงปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ด าเนินการในโครงการมาแล้วถึง 
4 รุ่นด้วยกัน และมีการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนถึง 3 ธุรกิจด้วยกัน 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาอย่างเต็มที่ท้ังในเรื่องของสถานที่ งบประมาณ และการด าเนินโครงการกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ของ
ศูนย์ฯ 

9. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๑ และกีฬา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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10. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับอาชีวศึกษา
ภาครัฐบาล นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถชนะการแข่งขันและและเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคเหนือ และ
ได้รางวัลระดับชาติ 

11. นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยที่ ร่วมการแข่ง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ระดับชาติ ในหลายรายการ สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 

12. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ดังนั่น กิจกรรมต่าง ๆ จึงสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

13. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ สังคมภายนอก ว่ามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่ดี สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง 

14. วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครบทุกคน ครอบคลุม
ทุกด้าน 

15. มีการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาท า
ให้มีการพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี 

16. มีการน านโยบายมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ท าให้ในทุกปีการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกด้าน 

17. นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจในการเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละด้านอย่างดี
มาก ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

18. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและได้ท างาน 
ภายใน 1 ปี  

19. การติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน๑ ปี โดยให้มีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 

20. สถานศึกษามีการก าหนดงานการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย         เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิ
การศึกษา  การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ครูประจ าแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ ช่วยเหลือ 
แนะน านักศึกษาให้สามารถหางานทาที่ม่ันคงหลังส าเร็จการศึกษา 

21. วิทยาลัยมีช่องทางให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยท าให้มีข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 

22. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ได้ฝึกทักษะการท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ
และวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น
ในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพื่อขีดความสามารถในการท างานในอนาคต โดยการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมกันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและเหมาะสมสู่ความ
ต้องการของสถานประกอบการในอนาคตต่อไป 
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3) จุดที่ควรพัฒนา  
1. สถานศึกษาควรก าหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนการสอบปลายภาคเรียนประมาณ 2 

สัปดาห์ และส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกให้ท าการแก้ไขก่อนวันที่ 30 มีนาคม ของ
ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ในรอบจบไม่พร้อมรุ่น 

2. ควรมีการจัดช่วงเวลาส าหรับการทบทวนโดยวางก าหนดการในการให้นักศึกษาเข้าศึกษาข้อมูล
จากคลังข้อสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาข้อมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานให้กับที่ปรึกษาเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบ Pre V-NET ที่วิทยาลัยจัดให้ และก่อนการสอบ V-NET      
ทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดสอบ 

3. อยากให้มีการน าร้านค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ไปจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอกมากยิ่งขึ้น 
4. เรื่องงบประมาณส าหรับโครงการ เนื่องจากวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะและนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ทุกรายการ จึงท าให้ใช้งบประมาณในการแข่งขันสูงและไม่ได้งบประมาณจากรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ
ท าให้มีผลกระทบในบางรายการที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับภาคต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจาก
ขาดงบประมาณ 

5. การแข่งขันมีทั้งรายการของรัฐบาลและเอกชนท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาที่เป็นตัวแทน 

6. วิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก 
7. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ

นักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อควรมีการระบุผู้ติดต่อกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อได้ เช่น บิดา มารดา ในแบบสอบถาม
สถานะภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

8. เวลาในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีน้อย 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรส่งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับวิทยาลัยล่วงหน้า
ตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 2 เพ่ือให้ทางสถานศึกษาได้ก าหนดการสอบมาตรฐานได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ส่ง
ผลประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

๒. วิทยาลัยควรมีการจัดท าสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET  โดย
จัดการทดสอบ Pre-test ต้นภาคเรียนที่ 2 และหลังจาการสอบ Pre-test ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหารายวิชา
ด้วยตนเองโดยการให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากคลังข้อสอบของวิทยาลัย และมีการทดสอบ Post-test ก่อน
การสอบ V-NET 

๓. ควรก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยในการขยายการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไปยังตลาดชุมชนภายนอกวิทยาลัย 

๔. ควรมีการหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการแข่งขัน 
๕. ควรจัดสรร คัดเลือกรายการแข่งขันที่จะเข้าร่วมอย่างดี เพ่ือจัดสรรเวลาการฝึกซ้อมไม่ให้กระทบ       

ต่อการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียน 
๖. วิทยาลัยจะต้องหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกให้มากขึ้นในการเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้าน

งบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ท ากิจกรรมที่มี่ความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

๗. ส าหรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อได้ควรติดต่อผู้ปกครองเพ่ือติดตามข้อมูล
ของผู้ส าเร็จการศึกษา และควรจัดส่งจดหมายติดตามสถานะภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาเพ่ือ
ติดตามข้อมูล 

๘. เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้เพียงพอต่อการท ากิจกรรมโครงการ 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างานตรงตาม

ความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
สมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มากที่สุดแต่สภาพความ
เป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับการฝึกจากสถาน
ประกอบการจริง 

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้
นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางาน
วิชาการ ประจ าปี 25๖๒ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ ปี 25
๖๒ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เพ่ือการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย  
3. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือให้นักศึกษาแต่ละสาขา ทุกระดับชั้น      

ได้เรียนรู้ตามสมรรถนะวิขาชีพของแต่ละสาขา 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา2562 
สาขาวิชา ศึกษาความ

ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล และ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

การตลาด √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

ค้าปลีก       
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ √ √ √ √ √ ร้อยละ

100 
การท่องเที่ยว √ √ √ √ √ ร้อยละ

100 
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สาขาวิชา ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล และ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การโรงแรม √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

ช่างยนต์ √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

อิเล็กทรอนิกส ์ √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

ไฟฟูาก าลัง √ √ √ √ √ ร้อยละ
100 

 
ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล 
และปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การตลาด √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การท่องเที่ยว √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การโรงแรม √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ช่างยนต์ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
อิเล็กทรอนิกส ์ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ไฟฟูาก าลัง √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
    

รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยาง
เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบในปีการศึกษา 2562 มีการ
ด าเนินการ   เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา 
2. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและน าไปใช้จัดการเรียนการสอน  
3. ในแต่ละภาคเรียนจะมีการจัดทดสอบสมรรถนะประจ ารายวิชา  
4. นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ได้เรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพ จากวิทยากรจากสถาน

ประกอบการ ชุมชน  
5. ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการ

วัดประเมินผลตามสภาพจริง 
6. ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนฐานสมรรถนะ 
7. มีการนิเทศติดตามการประเมินผล เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
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ตารางสรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

สาขาวิชา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
การบัญชี 4.50 ดีมาก 
การตลาด 4.50 ดีมาก 
ธรกิจค้าปลีก 4.61 ดีมาก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔.73 ดีมาก 
การท่องเที่ยว ๔.73 ดีมาก 
การโรงแรม ๔.64 ดีมาก 
สาขาช่างยนต์ ๔.73 ดีมาก 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๔2 ดี 
สาขาช่างไฟฟูาก าลัง ๔.68 ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ๔.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ได้คะแนน 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 
1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 1 ท่าน และอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 1 ท่าน  แนะน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วยเสนอแนะการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

อีกทั้ง วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2562 และมี
สถานประกอบการให้การตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจ านวน 116 แห่ง และมีสถาน
ประกอบการ รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจ านวน 42 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร จ านวนทั้งหมด 42 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.บี.พี. คอมแอค 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฑามาศ การบัญชี 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ 
4. บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จ ากัด 
5. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด 
6. บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สาขาดอนจั่น) 
7. บริษัท New Good Agency จ ากัด 
8. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม่ จ ากัด 
9. Four Seasons Resort Chiang Mai 
10. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 
11. Le Meridien Chiang Mai 
12. U Nimman Chiang mai 
13. Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 
14. SALA LANNA CHIANG MAI 
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15. SIBSAN RESORT &amp; SPA MAETAENG CHIANGMAI 
16. บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
17. บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
18. บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
19. บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
20. บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จ ากัด 
21. บริษัท นพรัตน์เมเจอร์ไทร์ จ ากัด 
22. บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สันทราย) 
23. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จ ากัด 
24. บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จ ากัด 
25. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จ ากัด 
26. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จ ากัด 
27. ร้านภัทรการไฟฟูา ดาวเทียม 
28. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จ ากัด 
29. Amora Tapae Chiang Mai 
30. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จ ากัด 
31. บ.เชี่ยวชาญวิศวกรรม 
32. บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 
33. อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส 
34. บริษัท นิวไดมอนด์ จ ากัด 
35. SIAMRISE GLOBAL TRADE CO., LTD. 
36. MK Restaurants Central Festival Chiang Mai 
37. Yayoi Restaurant Central Festival Chiang Mai 
38. MK Restaurants Tesco Lotus Kamthieng 
39. MK Restaurants Central Plaza Chiang Mai Airport 
40. MK Restaurants Tesco Lotus Hang Dong 
41. MK Restaurants Tesco Lotus Ruamchoke 
42. MK Restaurants Big C Supercenter Mae Hia 

 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่ งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุง

รายวิชาเดิม เพ่ือสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้
จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
แผนปฏิบัติการ ปี 25๖๒ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เพ่ือการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของของ
สถานประกอบการ 
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2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

3. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4. จัดท าแผนการเรียนรู้ และวางแผนกิจกรรมตามค าอธิบายรายวิชาที่เพ่ิมเติม 
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การบัญชี การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) อาจารย์รุ่งนภา        ชาญเชยีว 
การตลาด การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม (2202-2003) อาจารย์ประไพวัลย์   ค าหลิ้ม 
ธุรกิจค้าปลีก การเป็นผู้ประกอบการ (2001-1002-2) อาจารย์อัจฉรา        จินะกาศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2204-2003) อาจารย์กานต์         อาตะมา 
การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการท่องเที่ยว 20702-

2106 
อาจารย์ศิวพร         วัสุวัฒน ์

การโรงแรม ธุรกิจโรงแรม 20701-1010 อาจารย์อรรยา        วงศา 
ช่างยนต์ งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2101-

2207 
อาจารย์เชิดชูเกียรติ  ผาค า 

อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 2104-2112 อาจารย์ชนตร์นนท์    ภีระค า 
ไฟฟูาก าลัง เครื่องปรับอากาศ 2104-2106 อาจารย์ณัฐวุฒิ         แสงอาทิตย์ 
 
ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การบัญชี งานการบัญชี 3 (การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน) 

(3201-5103) 
อาจารย์ษรัญชนก     ธรรมชัย 

การตลาด งานส่งเสริมการตลาด (3202-5104) อาจารย์นิลวารี         ตาตุ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 (การประยุกต์ใช้โปรแกรม

สื่อประสม) 3204-5104 
อาจารย์จุฑามาศ       ปันค ามูล 

การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจน าเที่ยว (3702-2004) อาจารยเ์ชาวฤทธิ์      บุตรช้าง 
การโรงแรม บาร์และเครื่องดื่ม (3701-5304) อาจารย์อภิวัฒน์        ค าปินตา 
ช่างยนต์ งานเทคนิคยานยนต์ 3   (3101-5103) อาจารย์มนตรี          พุทธชาค า 
อิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (ระบบสื่อสาร

ดาวเทียม) (3105-5103) 
อาจารย์ภาสกร         เย็นใจ 

ไฟฟูาก าลัง งานไฟฟูาก าลัง 3    (3104-2007) อาจารย์ณัฐวุฒิ         แสงอาทิตย์ 
 

 
สรุปจ านวนสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน ๙ สาขา และสาขา

ที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 8 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 1๗ สาขาวิชา 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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         จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรจ านวน ๑๗ สาขาวิชา  

               จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดจ านวน ๑๗ สาขาวิชา 

ร้อยละของสาขาวิขาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน และอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 1 ท่าน  แนะน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วย
เสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 อีกทั้ง วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2562 และมีสถาน
ประกอบการให้การตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจ านวน 116 แห่ง และมีสถาน
ประกอบการ รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจ านวน 42 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร จ านวนทั้งหมด 42 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.บี.พี. คอมแอค 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฑามาศ การบัญชี 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ 
4. บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จ ากัด 
5. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด 
6. บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สาขาดอนจั่น) 
7. บริษัท New Good Agency จ ากัด 
8. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม่ จ ากัด 
9. Four Seasons Resort Chiang Mai 
10. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 
11. Le Meridien Chiang Mai 
12. U Nimman Chiang mai 
13. Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 
14. SALA LANNA CHIANG MAI 
15. SIBSAN RESORT &amp; SPA MAETAENG CHIANGMAI 
16. บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
17. บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
18. บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
19. บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
20. บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จ ากัด 
21. บริษัท นพรัตน์เมเจอร์ไทร์ จ ากัด 
22. บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สันทราย) 

X 100 ร้อยละ = 
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23. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จ ากัด 
24. บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จ ากัด 
25. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จ ากัด 
26. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จ ากัด 
27. ร้านภัทรการไฟฟูา ดาวเทียม 
28. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จ ากัด 
29. Amora Tapae Chiang Mai 
30. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จ ากัด 
31. บ.เชี่ยวชาญวิศวกรรม 
32. บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 
33. อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส 
34. บริษัท นิวไดมอนด์ จ ากัด 
35. SIAMRISE GLOBAL TRADE CO., LTD. 
36. MK Restaurants Central Festival Chiang Mai 
37. Yayoi Restaurant Central Festival Chiang Mai 
38. MK Restaurants Tesco Lotus Kamthieng 
39. MK Restaurants Central Plaza Chiang Mai Airport 
40. MK Restaurants Tesco Lotus Hang Dong 
41. MK Restaurants Tesco Lotus Ruamchoke 
42. MK Restaurants Big C Supercenter Mae Hia 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
1.1.1) เชิงปริมาณ : : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
 
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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ระดับ ปวช 

สาขาวิชาการบัญชี 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 3 3 3 3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 7 7 7 7 7 7 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาการโรงแรม 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาช่างยนต ์ 9 9 9 9 9 9 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 3 3 3 3 3 3 

ระดับ ปวส 

สาขาวิชาการบัญชี 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการตลาด 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2 2 2 2 2 2 

สาขาการท่องเที่ยว 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาไฟฟูา  1 1 1 1 1 1 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 65 65 65 65 65 65 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอนซึ่ง
จะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษา  วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยมีการด าเนินการงานดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจดบันทึกหลังการสอนเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไปคิดเป็นร้อยละ 100 

3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 

4. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคิด
เป็นร้อยละ 100 

5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา ระดับคะแนน ระดับผลการประเมิน 
การบัญชี 4.35 ดี 
การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 4.42 ดี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.54 ดีมาก 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.47 ดี 
ช่างยนต์  4.43 ดี 
อิเล็กทรอนิกส์  4.52 ดีมาก 
ไฟฟูาก าลัง 4.20 ดี 
ครูสามัญ 4.42 ดี 
ภาษาต่างประเทศ 4.40 ดี 
สรุปผลการประเมิน 4.42 ดี 

 
วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ       
ที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้มีการก าหนด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี   การจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
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จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้ และสามารถท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต 

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะที่
สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่ างเต็มศักยภาพ    
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ จะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่จะรู้และความต้องการที่จะ
ปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ 
“ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ 
ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้” ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและจัดให้นักศึกษาได้ลง
มือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่าง
มาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการ
ปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้เรียนเกิด
ค าถามหรือข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายามหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือ
หาค าตอบให้ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

ในปีการศึกษา 2562 ได้ท าการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ไดจ้ัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 ที่ท าความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสาย
อาชีพโดย มีการวางแผนร่วมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดครองกับรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียนและสามารถน าผลการเรียน
เทียบโอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจ านวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด โรงเรียนบ้าน
ร่มหลวง โรงเรียนวัดแม่แกดน้อย และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายฯอยู่ในดีมาก และอีกหนึ่งโครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
และวัดแววความถนัด ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ และวัดแววความถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 
35 โรงเรียน 

1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน          
การจัดการเรียน   การสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนน ผูเรียน      
เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นก็คือครูผู้สอน     
ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

http://www.obec.go.th/
http://www.obec.go.th/
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1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ    

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง จดบันทึกหลังการ
สอนเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       
จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหาร 

4. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่
เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 จากความพยายามของวิทยาลัยฯ มีผลจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

สา
ขา

วิช
า 

จ า
นว

นค
ร ู

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
ท า

แผ
นก

าร
จดั

กา
ร

เรีย
นร

ู้รา
ยวิ

ชา
ตา

มเ
กณ

ฑ์ท
ี่ก า

หน
ด 

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้มี
กา

รบ
ูรณ

า
กา

รค
ุณ

ธร
รม

 ค
ุณ

ลัก
ษณ

ะที่
พึง

ปร
ะส

งค
์ 

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้มี
กา

รก
 าห

นด
รูป

แบ
บก

าร
เรีย

นร
ู้สู่ก

าร
ปฏ

ิบัต
ิ 

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้มี
กา

ร
ก า

หน
ดก

าร
ใช

้สื่อ
 เค

รื่อ
งมื

อ 
อุป

กร
ณ

์ 
แล

ะเท
คโ

นโ
ลยี

 

จ า
นว

นค
รูท

ี่น า
ผล

จา
กก

าร
วัด

ผล
แล

ะ
กา

รป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ตา
มส

ภา
พจ

ริง
 

สาขาวิชาการบัญชี 8 8 8 8 8 8 
สาขาวิชาการตลาด 4 4 4 4 4 4 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 9 9 9 9 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8 8 8 8 8 8 
สาขาวิชาการโรงแรม 7 7 7 7 7 7 
สาขาวิชายานยนต์ และสาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 

11 11 11 11 11 11 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 4 4 4 4 4 4 
ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 65 65 65 65 65 65 
จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน ผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 65 คน  
1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียน

เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 1 จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
และน าไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยสรุปผลร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

จ านวนคร ู ร้อยละ 
1 สาขาวิชาการบัญชี 8 8 100.00  
2 สาขาวิชาการตลาด 4 4 100.00  
3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 100.00  
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 100.00  
5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8 8 100.00  
6 สาขาวิชาการโรงแรม 7 7 100.00  
7 สาขาวิชายานยนต์ และสาขางาน

เทคนิคยานยนต์ 
11 11 100.00  

8 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

6 6 100.00  

9 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 4 4 100.00  
10 ครูสามัญ 7 7 100.00  

รวม 65 65 100.00  
รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน เท่ากับร้อยละ 100  
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

ล าดับ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 4.35 ดี 
2 สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 4.42 ดี 
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.54 ดีมาก 
5 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม 4.47 ดี 
7 สาขาวิชายานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ 4.43 ดี 

8 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

4.52 ดีมาก 

9 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 4.20 ดี 
10 แผนกสามัญ 4.42 ดี 

รวม 4.42 ดี 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู มีผลการประเมิน 4.42 คะแนน      

อยู่ในระดับ ดี 
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1.2.3) ผลสะท้อน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียน
การสอน 
 จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ    โดยวิทยาลัยได้ความอนะเคราะห์จากท่านผอ. วิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษา ภาคเหนือ      เป็นวิทยากรในการอบรมจัดท าเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา 
และ รองศาตราจารย์ ดร.อัคครัตน์    พูลกระจ่าง อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยาการในการอบรมเพ่ือให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากเน้นการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ร่วมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และยังมีการจัดประเมินผลตาม
สภาพจริงของผู้เรียนโดยเน้นการเก็บคะแนนเป็นระยะ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับดี และในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ได้ท าการ
เรียน   การสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต2 ที่ท าความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ โดยมีการวางแผนร่วมกันใน
การปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
วางแผนร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญในการเรียนสาย
อาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียน ทั้งหมดจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด 
โรงเรียน        บ้านร่มหลวง โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ซึ่งผลประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอยู่ในดีมาก 

1.3) การจัดการเรียนการสอน  
1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 2. 

จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 4. จ านวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 5. จ านวนครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรแูละ แกปญหาการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางผลการประเมินผลการจัดการเรียน 
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ระดับ ปวช 
สาขาวิชาการบัญชี 6 6 6 6 6 5 
สาขาวิชาการตลาด 3 3 3 3 3 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 7 7 7 7 7 7 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 0 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6 6 6 6 6 4 
สาขาวิชาการโรงแรม 5 5 5 5 5 2 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 9 9 9 9 9 6 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 4 4 4 4 4 4 
สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 3 3 3 3 3 2 
ระดับ ปวส 
สาขาวิชาการบัญชี 2 2 2 2 2 0 
สาขาวิชาการตลาด 1 1 1 1 1 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2 2 2 2 2 2 
สาขาการท่องเที่ยว 2 2 2 2 2 1 
สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 1 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  2 2 2 2 2 2 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  2 2 2 2 2 2 
สาขาวิชาไฟฟูา 1 1 1 1 1 0 
ครูสามัญ 7 7 7 7 7 4 
รวม 65 65 65 65 65 44 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 68 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร โดยได้จัดท า

การประเมินและตรวจสอบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
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1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 65 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 65 

คน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน             

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 65 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน      

การสอน จ านวน 65 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 44 คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 
การบัญชี 87 ยอดเยี่ยม 
การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 88 ยอดเยี่ยม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 91 ยอดเยี่ยม 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 ยอดเยี่ยม 
ช่างยนต์  89 ยอดเยี่ยม 
อิเล็กทรอนิกส์  90 ยอดเยี่ยม 
ไฟฟูาก าลัง 84 ยอดเยี่ยม 
ครูสามัญ 88 ยอดเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศ 88 ยอดเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนามี
คุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ และศิลปะ
การใช้ชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของ
สังคมและประเทศ ซึ่งจากการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้ น
ผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

1. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาบัญชี คิดเป็นร้อยละ 87 
2. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 

คิดเป็นร้อยละ 88 
3. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 91 
4. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 คิดเป็นร้อยละ 89 
5. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาช่างยนต์ คิดเป็นร้อยละ 89 
6. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 90 
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7. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาไฟฟูาก าลัง คิดเป็นร้อยละ 84 
8. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาสามัญ คิดเป็นร้อยละ 88 
9. ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 

88 
1.3.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา      

มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานในการจัดการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับค าขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” คือมีทักษะการ
คิด การน าเสนอทักษะการท างานพ้ืนฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงานและชีวิตอย่างมีความสุข
ได้ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ เราจึงคิดค้น และ 
ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตราการศึกษาต่อ การมีงานท า และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งบอกได้
ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็น
เครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย   

ในปีการศึกษา 2562 ได้ท าการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และได้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2 -ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 ที่ท าความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนร่วมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดครองกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียนและสามารถน าผล
การเรียนเทียบโอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจ านวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด 
โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนวัดแม่แกดน้อย และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯอยู่ในดีมาก และอีกหนึ่งโครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ และวัดแววความถนัดในการเรียน  สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการ ฯ จ านวน 35 โรงเรียนซึ่งท าให้องคกรหนวยงานภายนอกใหการยอมรับตอ  คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 2. จ านวน

ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน 3. จ านวนครูผูสอนที่
ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 4. จ านวนครูผูสอนที่ใชวิธีการ
เสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจ ในการเรียน 5. จ านวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลด
านการเรียน และดานอ่ืน ๆ 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะ
ท าเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นก็คือ
ครูผู้สอน   ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะ
ด าเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

http://www.obec.go.th/
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6. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ใช้เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ Active Learning และใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้  
ครูต้องใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

7. จัดท าแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะ
ก าหนดสมรรถนะรายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้จัดให้มีการอบรม
การท าชุดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครูผู้สอนจะต้อง
มาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของชั้นปีและ
รูปแบบกิจกรรม 

8. มีโครงการอบรมการบริหารชั้นเรียน (Class management) บริหารจัดการห้องเรียนให้
มี     ความพร้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดูแลความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา และติดตามแก้ไข
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

9. วิทยาลัยมีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล(MIS school) ส าหรับอาจารย์ผู้สอนใช้บริหาร
จัดการข้อมูลและติดตามช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

10. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุก
วัน  จากหัวหน้าแผนก และฝุายวิชาการ 

 
ตารางข้อมูล ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
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การบัญชี 8 8 8 8 8 8 

การตลาด 4 4 4 4 4 4 

ธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 9 9 9 9 9 
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การท่องเที่ยว  8 8 8 8 8 8 

การโรงแรม ๗ 7 7 7 7 7 

ช่างยนต์  11 11 11 11 11 11 

อิเล็กทรอนิกส์  6 6 6 6 6 6 

ไฟฟูาก าลัง 4 4 4 4 4 4 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 65 65 65 65 65 65 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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ผลการด าเนินการงานการบรหิารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังนี้ 
๑. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเปน็รายบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 100 
๒. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบนั คิด

เป็น   ร้อยละ๑๐๐ 
๓. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคเทคนิควิธีการบริหารจัดการชัน้เรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๔. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสรมิแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ 
๕. จ านวนครูผู้สอนทีดู่แลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลดา้นการเรียนและด้านอื่นๆคิดเปน็ร้อยละ

๑๐๐ 
1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
วิทยาลัยมีระบบการวัดประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์โดยด าเนินการวัด

ประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1. ผลจากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือจากส่วนงานวิชาการ ท าการนิเทศการ

สอนของอาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง   
2. ผลจากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยทางส่วนงานวิชาการจะเป็นผู้ด าเนินการประเมินผล โดยให้นักศึกษา
ท าการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ท าการประมวลข้อมูลเรียบร้อย
แล้วส่งให้กับอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยหัวหน้าแผนกจะน าผลการประเมิน
แจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมให้ค าแนะน าในเรื่องที่ควรปรับปรุง 

ตารางสรุปคุณภาพในการบรหิารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 จ านวน 65 คน 

สาขา จ านวนครูผู้สอน 
ผ่าน ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การบัญชี 8 7 10.77 1 1.54 

การตลาด 4 3 4.62 1 1.54 

ธุรกิจค้าปลีก 1 1 1.54 0 0.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 7 10.77 2 3.08 

การท่องเที่ยว  8 6 9.23 2 3.08 

การโรงแรม ๗ 6 9.23 1 1.54 

ช่างยนต์  11 9 13.85 2 3.08 

อิเล็กทรอนิกส์  6 5 7.69 1 1.54 

ไฟฟูาก าลัง 4 2 3.08 2 3.08 

ครูสามัญ 7 7 10.77 0 0.00 

รวม 65 53 81.54 12 18.46 

 
สรุปคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูผู้สอน ที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๘1.54 
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1.4.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณ
ภาพการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น
อย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่าน
การปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการของวิทยาลัยฯ ที่ให้ ความ
ตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้รับ ความไว้วางใจใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-VEd.) จ านวน 4 โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย และแม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด  
2.โรงเรียนบ้านร่มหลวง  
3. โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  
4. โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว 

 
 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
1.5.1) เชิงปริมาณ :  1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การ

พัฒนาวิชาชีพ 2. จ านวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 3. จ านวนครูผูสอน
ที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4. จ านวนครูผูสอน
ที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพ 5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

วิทยาลัยฯมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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     ผู้อ านวยการ ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. การด าเนินงานวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. การด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3. ผู้ประเมินอาชีวศึกษารอบ 4 โดยส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)           

     รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 
2. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา    

     รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา 
2. การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับกิจการโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
       ครูผู้สอน ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กร 
2. การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน 
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีความสุขของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการสอน 

PLC 
4. การพัฒนาครูผู้สอนด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการ 
5. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนตามสมรรถนะรายวิชา 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ      จ านวน   65  คน 
2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี            จ านวน   65  คน 
3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา       จ านวน   65  คน 
 วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 65   คน 
5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา     จ านวน  57  คน    

            วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
1.5.2) เชิงคุณภาพ :รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

วิทยาลัยฯ ตระหนักดีว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา 
เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปูาประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
วิชาชีพของครูอย่างยิ่ง อันจะเห็นไดว่าครูได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตรงตามตามต้องการ
และตรงตามลักษณะงานที่ท า  

ร้อยละเฉลี่ยครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ    = 97.54 
1.5.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ       

ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงร้อยละ 97.54 แสดงว่า 

วิทยาลัยฯมีครูที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ท าให้ผู้เรียนมี
คุณภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆอย่างมีคุณภาพ  ครู



           153 
 

 

มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านการ
อบรมทางวิชาการ  

โดยมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก เช่น 
1. ครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิจัยระดับชาติ ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี  ในการ

ประกวดวิจัยนวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้ง 12 พ.ศ.2562 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีผลงานเข้ารอบ ในการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We 
Can Do ระดับประเทศ   ถึง 2 ผลงาน คือ โครงการระดับสถานศึกษาต้นแบบ “Smart FIN” และโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการออม "น้องฮอมตังค์" ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และในปีการศึกษา 2561 
ผลงานของครูยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการส่งเสริมวินัยทางการเงิน ด้านนวัตกรรมการสอน
ของครู สะท้อนให้เห็นถึง การยอมรับตอ สมรรถนะของครูผูสอนที่เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วว่าการพัฒนา
วิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพของครู 

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

จัดการเรียนการสอน 
1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา         

มีทั้งหมด 60 ห้อง  
โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 4 หลังประกอบด้วย 

1.1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ห้อง 
1.2. อาคาร A มีห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง 
1.3. อาคาร B มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน     มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 ห้อง 

 
จ านวนห้องเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 ห้อง 60 ห้อง ร้อยละ 100 
 

1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท 
(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี (Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุ
ตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้เปลี่ยนผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic เป็นTrue Leased Line Fiber Optic 
ให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) 
ทั้งหมดในวิทยาลัย เดิม จ านวน 19 ตัว เพิ่มเติม อีก 20 ตัว แบ่งเป็น 

อาคาร Shop    จ านวน 2 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 
อาคาร A    จ านวน 10 ตัว เพ่ิม 5 ตัว 
อัฒจันทร์และโรงอาหาร     เพ่ิม 3 ตัว 
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อาคาร B   จ านวน 7 ตัว  เพ่ิม 5 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา     เพ่ิม 5 ตัว 
 

จ านวนห้องเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 ห้อง 60 ห้อง ร้อยละ 100 
 

1.6.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ
การ เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยบริษัท 
True Internet ติดตั้งระบบ True WIFI และ TrueMove H WIFI รวมถึง True School Free WIFI พัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ ภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 
1. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมี

แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกส่วนงานเพ่ือรองรับการใช้งานในทุก ๆ ด้าน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมี
ระบบ MIS-SCHOOL เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนผู้บริหารวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที มีความแม่นย า ลดกระดาษ และได้รับความ
เชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ที ่ หน่วยงาน/แผนก โปรแกรม 
๑ ฝุายงานทะเบียน Register 
๒ ฝุายวิชาการ Academic 
๓ ฝุายการเงิน Finance 
4 ฝุายกิจการนักศึกษา Government, Checktime 
5 ฝุายรับสมัครนักศึกษา Admission, CardRFID 
6 ฝุายประกันคุณภาพ MisQA 
7 ฝุายผู้บริหารวิทยาลัย ManagerMIS 
8 ฝุายผู้ดูแลระบบ MisAdminTools 
9 ฝุายห้องสมุด LibraryMIS 

๑0 ฝุาย กยศ. Studentlone 
๑1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา Grade 
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2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการใช้ Google Drive จัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมั ยมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสาร ซึ่งจัดเก็บไว้ที่ Server ของ Google มีความ
ปลอดภัยที่สูง สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารของเราได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน 

a. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็น
เครือข่ายของสถานศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

b. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบปูองกัน และดูแลความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิการใช้งานโปรแกรม จาก Admin ผู้ดูแลระบบ 

c. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจท าการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

d. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจก าหนดให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วน
งาน จากระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย ซึ่งครูและบุคลากรจะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนงาน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ 2 ส่วนหลักๆ คือ MIS 
School และ Google Driver ที่เป็นโดเมนของทางวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

e. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงาน
กิจกรรม ในสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนด โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝุาย และผ่านทางเว็บไซด์
www.payaptechno.ac.th 

2.  วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา  2562      
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 

1. งานพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยได้ยกระดับขีดความสามารถของ
องค์กรในด้านการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 

1.1. งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring 
จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ค านึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดย
ระบบ Monitoring ที่สร้างขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการ
ด าเนินการดังกล่าวพบว่าระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้
เป็นอย่างด ี

1.2. งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 
จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และ

ค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ Soft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน 
วิทยาลัยได้จัดระบบข้อมูลและเอกสารโดยก าหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้าง
การบริหารงาน โดยระบบข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการก าหนดรหัสงาน รหัสแฟูมงานโดยระบุรายการ
เอกสารข้อมูลในแต่ละแฟูมงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังได้มี
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความส าคัญของการ จัดวางระบบข้อมูลและสารสารเทศ
ครอบคลุมรองรับพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่โดยจัดหาระบบ 
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และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศตลอดเวลาให้มีความสามารถรองรับการเติบโตขององค์กร 

1.3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ท(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และ
ระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้เปลี่ยนผู้ให้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic 50/20 Gbps เป็น True 
Leased Line Fiber Optic 100/100 Gbps ให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท
ความเร็วสูงได้ท่ัวทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ท คนละ 2 อุปกรณ์ 
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย (Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย เดิมจ านวน    19 ตัว 
เพ่ิมเติม อีก 20 ตัว แบ่งเป็นดังนี้ 

สถานที่ติดตั้ง จ านวนเดิม เพ่ิมเติม 
อาคาร Shop 2 ตัว 2 ตัว 
อาคาร A 10 ตัว 5 ตัว 
อัฒจันทร์และโรงอาหาร 0 ตัว 3 ตัว 
อาคาร B 7 ตัว 5 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา 0 ตัว 4 ตัว 

 
2. งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วย

ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในด้านพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 
2.1 การใช้สื่อเว็บไซต์ช่วยสอน เพ่ือให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือสื่อการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ รวมถึงผู้สอนสามารถ
ติดตามพฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ 

2.2 Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดย
กระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 Google For Education เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหาร
จัดการในด้านสื่อการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลในงานต่างๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐาน
ต่างๆ ข้อมูลทุกอย่างจะมีการบันทึกไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ใน
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ได้จากทุกท่ีทุกเวลา 

2.4 หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนจาก
ความเร็ว 50/20 Gbps เป็น 100/100 Gbps โดยมีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดของสถานศึกษา มีท้ังหมด 60 ห้อง โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 4 
หลังประกอบด้วย 

 1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ห้อง 
2. อาคาร A มีห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง 
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 3. อาคาร B มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2562 

ได้ผลการประเมิน 4.65 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย 4.6๗ ดีมาก 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4.6๓ ดีมาก 
3 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 4.๖๗ ดีมาก 
4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.6๒ ดีมาก 
5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.๗๐ ดีมาก 

รวม 4.6๕ ดีมาก 
จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ของครูและบุคลากรจ านวน 86 คน มีผลคะแนนดังนี้ 
อันดับที่ 1  คือความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7๐ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ 2  คือระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๗ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ 3  คือระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.6๗ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ ๔  คือความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.6๓ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ ๕  คือความทันสมัยของระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๒ ผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
สรุปภาพรวม ได้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 

2562 ของครูและบุคลากรจ านวน 86 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕ เมื่อได้น ามารวมกันแล้ว
ระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษา
ที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การยกระดับพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย ให้
ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้
ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนร่วมอย่างเหมาะสมวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่ า การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศมีความส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน 
และมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากร ท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามนโยบายการให้บริการการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการติดต่อประสาน การ
เข้าถึงข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกส่วนงาน รวมถึงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย (Wireless 
LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ที่ไดรับการ

พัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่ง
วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษา มีรอยละ 6.18 
ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มในวิทยาลัย 

ล าดับ ข้อมูลสถานที่ 
จ านวน 
(ห้อง) 

ข้อมูลการพัฒนา
ห้องเรียน 

จ านวน 
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 46 ห้อง เครื่องล่าง 1 ปูกระเบื้องพ้ืนห้อง 
2 ห้องปฏิบัติงาน 15 ห้องปฏิบัติงานโรงแรม 1 จัดท าห้องใหม่ 
3 โรงฝึกงาน 2 โรงฝึกงานเชื่อม 1 ทาสีพื้นห้องปฏิบัติงาน 
4 ห้องพักครู 5 ห้องเรยีนแผนกไฟฟูา 1 ทาสีห้องเรียน 
5 ห้องประกอบ 28 ห้องเรียนแผนกช่างยนต์ 1 ทาสีห้องเรียน 
   ห้อง B 102 1 ทาสีห้องเรียน 

จ านวนห้องทั้งหมด 97 ห้องเรียนที่พัฒนา 6  
  คิดเป็นร้อยละ 6.18  

 รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ที่ไดรับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 6.18  
ข้อมูลด้านอาคาร 
จ านวนห้องท้ังหมด 97 ห้อง สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้ 
- จ านวนห้องเรียน..........46...........ห้อง / ร้อยละ …47.42.. เปอร์เซ็นต์ 
- จ านวนห้องปฏิบัติการ.......16......ห้อง / ร้อยละ …16.49.. เปอร์เซ็นต์ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โรงฝึกงาน.....1.....ห้อง 
- โรงฝึกงานเชื่อม.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 
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- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการค้าปลีก......1...ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการส านักงาน...1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการโรงแรม.....1.....ห้อง 
- จ านวนห้องพักครู...........6..............ห้อง 
- จ านวนห้องประกอบ........28............ห้อง 
- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 
- ห้องประชุม........2.......ห้อง 
- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 
- ห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 
- ห้องการเงิน/ห้องบุคคล........1.........ห้อง 
- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..หอ้ง 
- ห้องประกันคุณภาพ…......1………..ห้อง 
- ห้องกิจการนักศึกษา……....1………..ห้อง 
- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 
- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 
- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 
- ห้องบริการอินเตอร์เน็ต…..1….ห้อง 
- ห้อง อวท.  …..1….ห้อง 

 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ         

โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีการให้มีฝุายดูแลสถานที่ จัดท าแผนพัฒนาซ่อมแซมวิทยาลัย เช่น แผนตรวจเช็ค
ประจ าสัปดาห์ แผนตรวจเช็คประจ าเดือน แผนงานซ่อมประจ าปี กิจกรรมชมรม PYP Maintenance และ
โครงการ College is my home เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะ
น าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี     มีความรูสึกเป็นเจ้าของมีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อสถาบันอันจะน ามาเพ่ือความสุขที่ได้จากการท างานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใช้บริการ จ านวน 1,581 คน โดย
แยกเป็น นักศึกษา 1,495 คน ครูบุคคลกร 86 รวมเป็น 1,581 คน โดยการสุ่มของเครซี่ มอร์แกน ค่าความ
เชื่อมั่น 95 %  = 306 คน  มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดีมาก สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพด้าน
สถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ล าดับ รายการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ความสะดวกของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 4.67 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน เก้าอ้ีในการใช้งาน 4.62 ดีมาก 
3. คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 4.56 ดีมาก 
4. การจดัการห้องเรียนมีขนาดเพียงพอพอเหมาะกับจ านวนผู้ใช้ 4.45 ดี 
5. ระบบปรับอากาศภายในห้องและห้องปฏิบัติการ 4.20 ดี 
6. บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.68 ดีมาก 
7. การบ ารุง ดูแล สนามฟุตบอล 4.56 ดีมาก 
8. อาคารเรียน ดูสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.46 ดี 
9. การจัดเตรียมสถานที่ จอดรถเป็นระเบียบ เหมาะสม 4.33 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.50 ดีมาก 
 

ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 

1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษา
ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี
การศึกษา เช่น กิจกรรม Frist Day ,กิจกรรม Family Day ,กิจกรรมไหว้ครู , กิจกรรมวันวิชาการ , กิจกรรม
วันศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมกีฬาสี  , กิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ , กิจกรรมถนนคนเดิน และกิจกรรม 
College is my home และกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยบางกิจกรรมมีการเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามา
เป็นคณะกรรมและสังเกตการณ์ด้วย      ส่วนหนึ่งมีหน่อยงานภายนอกในจังหวัดเชียงใหม่มาขอใช้บริการ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันต่างๆ ตลอดประจ าปีการศึกษา อาทิเช่น 

วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกฟุตบอลเชียงใหม่วอริเออร์  ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามฟุตบอล 
วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรม 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามวอลเลย์บอล 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮอนด้า ออโตบิล จ ากัด ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบแข่งขัน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทีมฟุตบอลจามจุรี จูเนียร์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามฟุตบอล 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เพ่ือซ้อมเชียร์ 
วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนต้นกล้า ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ใช้สถานที่จอดรถ 
วันที่ 11 กันยายน 2562 สถานีต ารวจภูธรโจ้ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ใช้สนามฟุตบอล 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ใช้สนาม

ฟุตบอล 

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่  มีความพึงพอใจ
เฉลี่ย   อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 4.50 
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได รับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาอยาง ต่อเนื่อง 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562  ได้แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562 และประยุกต์ให้
สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ 5.2 ว่าด้วยเรื่องระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ได้แก่ ระบบไฟฟา 
ระบบประปา ระบบการคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบระบายน้ า และระบบก าจัดขยะ  โดยทุกระบบไดรับการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการ
ปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ตามหัวข้อการประเมินของตัวบ่งชี้ ที่ 5.2 สามารถน ามาสรุปผลออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1) สถานศึกษามีระบบไฟฟูา ที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
1.1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.1.2 ระบบควบคุม 
1.1.3 ระบบไฟฟูาภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานหรืองาน

ฟาร์ม 
1.1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟูาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 

  โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการพัฒนาระบบไฟฟูา ให้เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน 7 
หัวข้อ ดังนี้ 

ตารางสรุปการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

 
จากตาราง สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ได้แก่ การต่อระบบไฟฟูาในห้องปฏิบัติการโรงแรม โดยได้เพ่ิม 

สวิทซ์ไฟ 8 ตัว และปลักไฟ 19 ตัว หลอดไฟในห้องปฏิบัติการโรงแรม 16 หลอด นอกจากนี้ ได้มีการติด
หลอดไฟสปร์ทไลท์ ที่สนามวอลเล่ย์บอล 3 ดวง เมื่อน ามารวมกัน จึงมีการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างใหม่ 20 
จุด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีระบบไฟฟูา ที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานใน
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

1.2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 

ล าดับ งาน จ านวน หน่วย บ ารงุรกัษา ซ่อม เพ่ิมใหม่

1 หม้อแปลง 1 ชดุ 0 2 0

2 ปล๊ักไฟ (ระบบส่งก าลัง) 418 อนั 0 0 19

3 สวทิชไ์ฟ (ระบบส่งควบคุม) 228 อนั 0 30 8

4 ไฟแสงสวา่ง 1,100 ชดุ 0 880 20

5 ระบบไฟฟา้ปัม๊น  า 6 ชดุ 6 1 0

6 เคร่ืองปรับอากาศ 84 เคร่ือง 84 20 0

7 พดัลม 317 เคร่ือง 317 70 5
8 ตัดแต่งกิง่ไม้

การบ ารงุรกัษาและพัฒนาระบบไฟฟ้า

5 ต้น
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1.2.1) แหล่งน้ าของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทางวิทยาลัยฯ มี
ระบบน้ าดื่มน้ าใช้ที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแหล่งที่ได้มีอยู่ด้ วยกัน 3 แหล่ง 
ได้แก่ 

1. ระบบน้ าประปาจากการประปาส่วนภาค ใช้ส าหรับบริโภค 
2. ระบบน้ าบาดาล ใช้ในการช าระล้าง เช่น ใช้ในห้องน้ า อ่างล้างมือ เป็นต้น 
3. ระบบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ใช้ในการรดน้ าต้นไม้ ขัดล้างพื้น เป็นต้น 

 
ตารางสรุปการเปรียบเทียบปริมาณน้ าที่มี กับปริมาณน้ าที่ใช้ 

 
จากตารางพบว่าปริมาณการใช้น้ าในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 

3,000 ลิตร/วัน เนื่องจากเกิดสถาณการณ์ภัยแล้ง ต่อมาได้ท าการแก้ปัญหาโดยการน ารถแบคโฮ มาท าการขุด
ลอกคลอง ท าให้มีปริมาณน้ าเหลือส ารองต่อความต้องการ 31,428,080.00 (ลิตร/วัน) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีปริมาณน้ าใช้ที่มีความเพียงพอ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2.2) จุดให้บริการน้ าในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ทาง
วิทยาลัยฯ ได้ต่อระบบน้ าใช้ให้กับผู้ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

     1. จุดบริการน้ าดื่มในวิทยาลัยฯ 
     2. จุดต่อน้ าใช้เข้าห้องน้ าภายใน และภายนอกตัวอาคารเรียน 
     3. จุดต่อน้ าใช้เข้าหอพักนักศึกษาหญิง 

       4. จุดบริการน้ าใช้อ่ืนๆ 
 
1. จุดบริการน้ าดื่มในวิทยาลัยฯ สามารถแยกได้ ตามลักษณะการใช้ ซึ่งแสดงใว้ในตาราง 

ตารางจุดบริการน้ าดื่ม 

 
 
จากตาราง พบว่าจ านวนภาพรวมของตัวเลขในการให้บริการน้ าดื่ม เท่ากับ 11 โดยปีนี้    

ได้เพ่ิมเครื่องท าน้ าเย็นที่ตึก B จ านวน 1 เครื่อง ตู้หยอดเหรียญของ บริษัทบุญเติม จ านวน 2 ตู้ และได้เปิด
ร้านขายน้ าดื่มที่โรงอาหาร 2 เพ่ิมอีก 1 ร้าน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อด้านสถานศึกษามี     
น้ าดื่มเพียงพอต่อความต้องการต่อการปริโภค ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

ปรมิาณน้ า

(ลิตร/วนั)
1 ปริมาณน  าทีม่ี 31,517,900.00
2 ปริมาณน  าทีใ่ช้ 87,820.00

31,438,080.00

ล าดับ รายการ

ปรมิาณน้ าทีเ่หลือ

จดุต่อน้ า

เค
รือ่

งท
 าน้

 าเย
น็ข
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หญ่

เค
รือ่
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งน้
 าห

อพั
กห

ญิง

ตู้น้
 าเย

น็

รา้
นค้

าจ
 าห

น่า
ยน้

 าดื่
ม

ตู้น้
 าแ

บบ
หย

อด
เห

รยี
ณ

รวม

จ านวน 2 2 2 3 2 11
หน่วย เคร่ือง เคร่ือง ตู้ ร้าน ตู้

จดุบรกิารน้ าด่ืม
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2. จุดต่อน้ าใช้เข้าห้องน้ าภายใน และภายนอกตัวอาคารเรียน แบ่งการต่อน้ าเข้ากับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ  
ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง 

ตารางจ านวนจุดต่อน้ าใช้ภายในห้องน้ า 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าจุดจ่ายน้ าในห้องน้ า เน้นที่นักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะ           

ชักโครกที่มีจ านวน 39 ตัว และห้องน้ าที่มีจุดต่อน้ าใช้มากที่สุด ได้แก่ห้องน้ ารวมชาย มีจ านวน 31 จุด และ
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 มีการเพ่ิมห้องเรียนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของแผนกการโรงแรม ได้มีการเพ่ิมจุด
ต่อน้ าใช้จ านวน 9 รายการ ห้องน้ าของวิทยาลัยฯ ครู -บุคลากร และนักเรียนใช้ร่วมกัน ไม่มีการแบ่งแยก 
ยกเว้น 4 ห้อง ซึ่งเป็นห้องพิเศษใช้ในกรณีจ าเป็น ภาพรวมของจุดต่อน้ ารวมทั้งวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 161 จุด 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีน้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ผ่าน
เกณฑ์ ที่ก าหนด 

3. จุดต่อน้ าใช้เข้าหอพักหญิง ห้องน้ าหญิงของวิทยาลัยฯ มี 1 อาคาร ใช้ระบบน้ า 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
น้ าประปา และระบบน้ าจากบ่อบาดาล และทุกห้องจะมีห้องน้ าในตัว ส่วนห้องน้ ารวมจะมีเพียง 2 ห้อง 

                       
 
 
 
 
 
 

ล า
ดับ
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ทีห่
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ชัก
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โถ
ปัส
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ฝัก
บัว
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ถัง
น้ า

ส า
รอ

ง

รว
ม

1 หอ้งรับรอง 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4

2 หอ้งรับรอง 2 1 1 1 1 1 1 0 1 7

3 หอ้งชายตึก A 1 3 3 2 3 1 1 0 2 15

4 หอ้งชายตึก A 2 3 2 2 3 1 1 0 2 14

5 หอ้งหญิงตึก A 1 5 0 2 5 1 1 2 16

6 หอ้งหญิงตึก A 2 4 0 3 4 1 1 0 2 15

7 หอ้งปฏิบติัการ โรงแรม 1 1 1 1 1 1 1 2 9

8 หอ้งชายตึก  B 2 3 4 2 3 1 1 0 2 16

9 หอ้งหญิงตึก B 1 5 0 2 5 1 1 0 2 16

10 หอ้งหญิงตึก B 2 4 0 3 4 1 1 0 2 15

11 หอ้งชายรวม 8 5 1 8 6 0 0 3 31

12 หอ้งพกัครู  EL-EP 1 0 1 1 0 0 0 0 3

39 17 21 39 15 9 1 20 161

จุดใช้น้ าภายในหอ้งน้ าวทิยาลัยเทคโนโลยพีายพัและบรกิารธุรกิจ

รวม
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ตารางจุดต่อน าใช้เข้าห้องน้ าหอพักหญิง 

 
จากตารางพบว่า มีจุดต่อน้ าเข้าทุกห้องโดยภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 194 จุด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  

การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีน้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 
4. จุดบริการน้ าใช้อ่ืนๆ ส าหรับข้อนี้จะแยกออกจากน้ าดื่ม และน้ าในห้องน้ า ชนิดน้ าเป็นน้ าจากบ่อ

บาดาลและ น้ าประปา โดยเน้นการใช้งานส าหรับการช าระล้างสิ่งต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ส่วนมากอยู่ภายนอก
ตัวอาคาร 

ตารางจุดต่อน าใช้อื่น ๆ 

 
จากตาราง  พบว่า มีจุดต่อน้ าที่อยู่นอกเหนือจาก หอพัก ห้องน้ า และน้ าดื่ม แยกได้

เป็น 6 ประเภท รวมจุดต่อน้ า 41 จุด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีน้ าใช้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

5. ระบบน้ ารดสนามหญ้า สวนหย่อม และขัดล้างพื้นคอนกรีต  แหล่งน้ าที่ใช้ได้มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
จากคลองน้ าหน้าวิทยาลัยฯ และจากน้ าบาดาล แต่ส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากคลองน้ าเป็นหลัก ยกเว้นต้นไม้ 
         อยู่ภายในตึก จะใช้น้ าบาดาล 

ตารางจุดต่อน้ าจากคลองน้ าสาธารณะ 
จุดต่อน้ ารดต้นไม้ 

จุดต่อน้ า 
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จ านวน(ตัว) 12 7 19 
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จ านวน 37 2 39 37 37 37 3 1 1 194

จดุต่อน้ าใช้หอพักหญิง
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จดุบรกิารน้ าใช้ อ่ืนๆ
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จากตารางพบว่า มีจุดต่อน้ าส าหรับรดน้ าสนามฟุตบอล ซึ่งใช้มอเตอร์ขนาด 5 
แรงม้า ไฟฟูา 3 เฟส และถังเก็บความดันขนาด 500 ลิตร/นาที่ จ านวน 1 ถังที่ โดยจุดที่ต่อจากคลองน้ าจะมี
หัวต่อจ านวนน้อยกว่า แบบบ่อบาดาล เพราะใช้สปริงเกอร์ในการรด รวมก๊อกน้ ามารวมกันเท่ากับ 19 จุด 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีน้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ         
ผ่านเกณฑ ์ที่ก าหนด 

1.3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย        
มีระบบระบายน้ า ระบบการจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

1.3.1) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ถนนทางเดินรถยนต์  มีถนนหลักห่างจากวิทยาลัยทางทิศตะวันออก ระยะ 250 
เมตร 1 เส้นทาง คือทางหลวงหมายเลข 1001 ชื่อถนน เชียงใหม่-อ.พร้าว และอีกหนึ่งถนนหลักห่างจาก
วิทยาลัยทางทิศตะวันตก ระยะ 220 เมตร 1 เส้นทาง คือทางหลวงหมายเลข 121 ชื่อถนนวงแหวนรอบสาม 
ถนนที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ เป็นถนนส่วนส่วนบุคคล ซึ่งต่อมาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมระหว่างถนนหลักทั้ง 2 
เส้นทาง เป็นถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ช่องทาง ยานพาหนะทุกขนาด สามารถวิ่งผ่านได้อย่าง
สะดวก  

2. ช่องทางเข้าในวิทยาลัยฯ มีประตูเข้าหลัก ๆ 2 ประตู ประตูแรกเรียกว่าประตูช้าง ใช้
ส าหรับให้นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์เข้าไปจอด สามารถน ายาพหนะท่ีมีขนาดต่ ากว่า10 ล้อ เข้าไปได้, ประตูที่
สองเรียกว่าประตูปลาช้าง ใช้ส าหรับให้ ครู บุคลากร และบุคคลภายนอก สามารถน ายาพหนะทุกชนิดเข้าไปได้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

   1.3.2) สถานศึกษามีระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ระบบการคมนาคมขนส่งประจ าเส้นทาง ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ จ านวน 3 บริษัท 
1.1 รถบัสขนาด 40 ที่ นั้ง สาย เชียงใหม่-พร้าว 
1.2 รถสองแถวสายเชียงใหม่-พร้าว 
1.3 รถสองแถวสาย เชียงใหม่-แม่แฝก 

2. ระบบการคมนาคมของวิทยาลัยฯ มีรถยนต์ส าหรับคมนาคมขนส่ง จ านวน 5 คัน 
3. ระบบการคมนาคมขนส่ง บริการรับ-ส่งนักเรียน  ได้แก่  

3.1 รถเดือนเอกชนที่ท าสัญญาผ่านวิทยาลัยฯ จ านวน 7 เส้นทาง รวม 8 
คัน โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายเอง 

3.2 รถขนส่งนักเรียนของมูลนิธิบ้านดอนบอสโก จ านวน 2 คัน 
3.3 รถขนส่งนักเรียนของมูลนิธินิมิตรเอเชีย จ านวน 1 คัน 
3.4 รถขนส่งนักเรียนของมูลนิธิบ้านอากาเปู จ านวน 1 คัน  
3.5 รถขนส่งนักเรียนของมูลนิธิมูลนิธิโซเอ จ านวน 1 คัน 
3.6 รถขนส่งนักเรียนของมูลนิธิมูลนิธิคุณโดมินิกส์ จ านวน 1 คัน 
4. ระบบการจราจร 
4.1 ก าหนดให้เดินรถทางเดียว 2 ชว่งเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 7.00-9.00 น. 

และช่วงเย็น 15.00-17.00 น. โดยมีผู้ควบคุมการจราจร ประกอบไปด้วย ครู 2 คน, รปภ. 1 คน, อาสา
จราจร 1 คน และ เวรจากนักศึกษาวิชาทหาร 2 คน  
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4.2 ระบบการจราจร ก าหนดจุดจอดรถจักรยานยนต์ 2 จุด และจุดจอด
รถยนต์ 2 จุด จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ  ด้าน
สถานศึกษามีระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

1.3.3) สถานศึกษามีระบบระบายน้ า และระบบก าจัดขยะ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ท่อระบายน้ าออกจากวิทยาลัยฯ ออกสู่ภายนอก จ านวน 3 ช่องทาง  
2. บ่อเก็บน้ าเสียแบบดูดซึม จ านวน 8 บ่อ 
3. คนงานเก็บขยะจ านวน 5 คน 
4. จุดบริการทิ้งขยะท่ัวไป แสดงไว้ในตารางที่ 10  
5. ขยะประเภทเศษอาหารมีที่ส าหรับทิ้ง 1 จุด จ านวน 4 ถัง มีผู้เลี้ยงสัตว์

รับน าไปก าจัด 
6. ขยะประเภท รีไซเคิล มีจุดทิ้ง 1 จุด มีร้านรับซื้อของเก่ามารับก าจัด 
7. รถเทศบาลต าบลหนองจ๊อม มารับขยะไปทิ้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มี

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/เดือน 
8. จุดทิ้งขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 1 จุด ด้านทิศเหนือของวิทยาลัยฯ 4 จุด

บริการทิ้งขยะ 
ตารางจ านวนจุดทิ้งขยะ และถังขยะ 

 
จากตารางพบว่าจุดทิ้งขยะมีการกระจายทุกพ้ืนที่รวมทั้งหมด 11 จุด และแต่ละจุด

มีจ านวนถังขยะแตกต่างกันตามปริมาณการทิ้งขยะ ซึ่งมีจ านวนถังขยะรวมทั้งสิ้น 76 ถัง 
จากรายละเอียดเรื่องระบบระบายน้ า และระบบก าจัดขยะ ที่ได้น าเสนอข้างต้น สามารถสรุป

ผลได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีระบบระบายน้ า และระบบก าจัดขยะ ผ่านเกณฑ์                  
ที่ก าหนด 

1.4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   
ระบบการสื่อสารของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังแสดงไว้ในตาราง 
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จดุทิง้ขยะ และปรมิาณถังขยะ
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ตารางข้อมูลช่องทางการสื่อสาร 

 
จากตาราง มีการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิม ได้แก่ โทรศัพท์ภายในจ านวน 1 

เครื่อง, วิทยุสื่อสารจ านวน 4 เครื่อง, เพ่ิมกล่องส่งสัญญาณ Wireless LAN จ านวน 1 กล่อง และที่ส าคัญในปี
การศึกษา 2562 ได้เปลี่ยนจาก 3BB มาเป็นของระบบ True cop เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการสื่อสาร ดังนั้น       
จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อด้านสถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว  ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 
  1.5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบข้อมูล  

 ระบบความปลอดภัยทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน และความปลอดภัยของตัวบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย ปฏิบัติงาน 8.00-20.00 น. 
2. ระบบครูเวรหญิง เดือนละ 12 คน  

           เสาร์ปฏิบัติงาน     12.00-16.00 น.                               
           อาทิตย์ปฏิบัติงาน  8.00-12.00 น. และ 12.00-16.00 น. 

3. ระบบครูเวรชาย (กลางคืน) เดือนละ 20 คน ปฏิบัติงาน 16.00-19.00 น. 
4. การตรวจสอบเวลาเข้าออกหอพักหญิง ตรวจสอบทุกวัน ก่อน 20.00 น. 
5. การตรวจสอบ นักศึกษาหอพัก ที่วิทยาลัยหาให้ โดยการสุ่ม เดือนละ 1-2 ครั้ง/

หอพัก 
6. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 32 ตัว (อยู่ในข้อมูลระบบสื่อสารด้วย) 
7. ถังดับเพลิงทั้งหมด 20 ถัง 

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การประเมินในหัวข้อ ด้านสถานศึกษามีระบบรักษา
ความปลอดภัย การตรวจสอบข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีความตระหนักจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ และ

มาตรฐาน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิต
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2563” ในการนี้ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย บ ารุงรักษา ซ่อม เพ่ิมใหม่ รวม
1 โทรศัพท์ภายนอก 1 เคร่ือง 3 4 0 0
2 โทรศัพท์ภายใน 16 เคร่ือง 12 15 1 17
3 โทรศัพท์เคล่ือนที่ 10 เคร่ือง 10 0 0 0
4 กล้องวงจรปิด CCTV 32 ตัว 32 5 0 32
5 วิทยุส่ือสารภายใน 4 เคร่ือง 1 3 3 7
6 ระบบส่ือสาร Wireless LAN 19 กล่อง 19 4 1 20
7 ระบบส่ือสาร  MIS 1 ระบบ 1 0 0 0

การบ ารุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟ้า
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มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เองได้มีการปรับเพ่ิมเติม
ประเด็นการประเมินอีก 2 ประเด็น ตามความโดดเด่นของการจัดการศึกษา รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมิน และตามพันธกิจ (Mission) ข้อที่ 6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพบัดนี้ผลการด าเนินงานได้สิ้นสุด
ลง จึงได้สรุปเชิงคุณภาพด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จนเกิด
คุณภาพ  เชิงประจักษ์แก่สายนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และและสังคมภายนอก อันจะเห็นได้จากการขอ
เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562  มีการขอเข้ามาใช้ พ้ืนที่ เช่น การได้รับค าสั่งให้เป็น
ศูนย์กลางจัดแข่งขันนวัตกรรมระดับภาคเหนือ, การเป็นศูนย์สอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, การการจัดการ
ประชุมระดับจังหวัด, การขอใช้สถานที่จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยของบริษัท YAMAHA, การแข่งขันฟุตบอลออม
สินระดับจังหวัด และระดับภาคเหนือ, การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่, การขอใช้
สนามในการฝึกซ้อมฟุตบอลทั้งภาครัฐ และเอกชน, ความส าเร็จอีกประการหนึ่ง คือ จ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2560 ส าหรับเชิงคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  อีกข้อหนึ่งที่สามารถยืนยัน
ความส าเร็จ คือ เอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งท าการสุ่ม จากนักเรียน และผู้คนภายนอก 
โดยตารางที่ 12 สุ่มจากนักเรียนโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan จ านวน 306 คน จากนักเรียน 1,495 
คน และตารางที่ 13 ใช้การสุ่มแบบเจาะจงจากผู้ใช้บริการข้างนอก จ านวน 30 คน 

ตารางสรุปผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยนักเรียน 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน และปลอดภัย  4.87 ดีมาก 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ     4.85 ดีมาก 
3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะ ภายใน
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    

4.95 
 

ดีมาก 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว     4.69 

ดีมาก 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.80 ดีมาก 
 รวมค่าเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 

 
จากตาราง พบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่ ด้านสถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือ

ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ า ระบบก าจัด ขยะ ภายใน
สถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.95 และด้านที่มีผลการประเมินน้อย
ที่สุด ได้แก่   ด้านสถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว         
มีค่าเฉลี่ย 4.69 และภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
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ตารางสรุปผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยผู้คนภายนอก 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน และ
ปลอดภัย  4.80 

ดีมาก 

2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความ
ต้องการ     4.73 

ดีมาก 

3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมใน
สถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะ 
ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    4.93 

 
ดีมาก 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว     4.60 

ดีมาก 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.87 ดีมาก 
 รวมค่าเฉลี่ย 4.59 ดี 

 
จากตารางพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่ ด้านสถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือ

ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษา               
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.93 และด้านที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  4.60 และภาพรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 

1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ว่าด้วย วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เปูาหมาย 

ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีใจความส าคัญว่า ประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด โดยมุ่งจัดการศึกษา
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ  

จากนโยบายของรัฐบาล ดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้มีการเริ่มปรับตัว 
และประยุกต์หลักการดังกล่าว ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา โดยหนึ่งในของนโยบายของผู้บริหาร ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ทางด้านวิชาทางวิชาชีพ และกีฬา นันทนาการ จึงมีบุคคลภายนอกเข้ามารับ
บริการทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และนันทนาการ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีการจัดอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้มี ความพร้อม โดยมีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลสะท้อนที่ได้จากนักเรียนอยู่ใน ระดับดีมาก และผลสะท้อนจากสังคมภายนอกอยู่ใน ระดับดีมาก 
เช่นกัน ด้านที่มีผลสะท้อนในรูปธรรมมากที่สุด ได้แก่ ได้แก่สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้
เพียงพอต่อความต้องการ เพราะวิทยาลัยๆ มีการเพ่ิมจ านวนเครื่องท าน้ าเย็นที่มีระบบกรองน้ าสมบูรณ์ และ
เพ่ิมตู้เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ ของบริษัทบุญเติม 2 ตู้ นอกจากนี้ ด้านที่มีผลสะท้อนในรูปธรรม อันดับสอง
รองลงมา ได้แก่    ด้านสถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพราะ
วิทยาลัยๆ การเปลี่ยน  จาก 3 BB เป็นของ True นอกจากนี้ผลสะท้อน อ่ืน ๆ ที่ได้รับจากสังคมภายนอก      
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โดยการเข้ามาขอใช้สถานที่ เช่น   การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และระดับภาค การขอใช้สนามในการฝึกซ้อม
ฟุตบอลของภาครัฐและเอกชน การขอเข้ามาจัดแสดงดนตรี และที่ส าคัญคือ การได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้  หากสถานศึกษาเอง ไม่มี
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีคุณภาพ แล้วคงไม่มีหน่วยงานใด  เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดานการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ 
ตามท่ีก าหนด 

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ในปีการศึกษา 256๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์วิทยบริการ โดยมี

รายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 256๒ ในการพัฒนา    

ศูนย์วิทยบริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการศูนย์วิทย
บริการ 

2. เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรเข้ามาใช้บริการภายใน              
ศูนย์วิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยการเข้ามาใช้บริการ แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท ได้แก่ 

4.1 ผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่ศูนย์วิทยบริการเปิด
ให้บริการ 

4.2 ผู้ใช้บริการที่ได้ท าการจองเข้าใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์วิทยา
บริการผ่านรายวิชาต่างๆ ตามตารางการขอเข้าใช้บริการศูนย์วิทยาบริการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ อาทิเช่น 

(๑) รายวิชา Skill for Life กลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช.๑ ทุกสาขาวิฃา 
(๒) รายวิฃาโครงการ กลุ่มผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกสาขาวิชา 
(๓) รายวิชาอ่ืนๆ ที่สามารถลงในตารางขอให้บริการได้ 

ตารางจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ สาขา จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 
1 การบัญชี ๑๖๙ ๑๔๗ ๘๖.๙๘ 
2 การตลาด ๑๑๖ ๑๑๖ 100.00 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๗๓ ๑๓๕ ๗๘.๐๓ 
4 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๓๘๓ ๒๘๖ ๗๔.๖๗ 
5 ช่างยนต์ ๓๙๐ ๓๑๒ ๘๐.๐๐ 
6 อิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๙ ๙๓ ๘๕.๓๒ 
7 ไฟฟูาก าลัง ๑๕๐ ๑๒๖ ๘๔.๐๐ 
8 คร ู ๖๕ ๖๕ 100.00 
9 บุคลากร ๒๑ 21 100.00 

รวม 1,๕๗๖ 1,๓๐๑ ๘๒.๕๕ 
โดยสรุป ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 

๘๒.๕๕             
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1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ในปีการศึกษา 256๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์วิทย

บริการ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 256๒ ในการพัฒนา           

ศูนย์วิทยบริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการ           
ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมิทัศน์ 
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีใหม่ ติดตั้งผ้าม่าน และติดสติ๊กเกอร์กรองแสง และย้าย

ต าแหน่งของชั้นวางหนังสือให้เป็นแนวเดียวกัน  
(2) จัดชั้นหนังสือใหม่ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มี

ให้บริการในศูนย์บริการ จ านวน 9 ชั้น ดังนี้ 
- ชั้นหนังสืออ้างอิง  
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  
- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  
- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  
- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจค้าปลีก  
- ชั้นหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ชั้นหนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- ชั้นหนังสือช่างพื้นฐาน และช่างยนต์  
- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูาก าลัง 

1.2 ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 
(1) น าเข้าหนังสือใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จ านวน 1๐๕ 

เล่ม  (อยู่ในระหว่างการน าเข้าข้อมูลลงระบบ) 
(2) จ านวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สาราณุกรม สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
- หนังสือบันเทิงคดี ประกอบด้วย หนังสือเรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม        

และนวนิยาย 
- หนังสือวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตามสาขาวิชา

ที่มี  การจัดการเรียนการสอน 
 

 หมวดหนังสือ จ านวน 
 หนังสืออ้างอิง 330   เล่ม 
 หนังสือนวนิยายและวรรณกรรม 418   เล่ม 
 หนังสือเรื่องสั้น และสารคดี 556   เล่ม 
 หนังสือวิชาพ้ืนฐาน 8๙5   เล่ม 
 หนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจค้าปลีก 1,4๕3   เล่ม 
 หนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,0๕4   เล่ม 
 หนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,8๗๐   เล่ม 
 หนังสือช่างพ้ืนฐาน และช่างยนต์ 2,3๗2   เล่ม 
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 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูาก าลัง 1,2๘2   เล่ม 
 รวม 9,๒๕๖   เล่ม 

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 256๒ 
 

1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
(1) น าโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด” เข้ามา

ใช้ในการบริหารจัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ  
ตารางผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อการค้าคว้าหาความรู้ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.9๖ ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 3.๖๙ ดี 
3 หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
4.0๖ ดี 

4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอ านวย     
ความสะดวกในการใช้บริการ 

4.1๒ ดี 

5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 4.22 ดี 
6 ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 4.00 ดี 

รวม 4.0๑ ด ี
           ผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากผู้ใช้บริการได้ผลการ

ประเมิน 4.0๑ คะแนน อยู่ในระดับ ดี  
1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตส าหรับผู้เรียน ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่ างๆ
แล้ว สถานที่ยังเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศูนย์วิทยบริการที่เป็นแหล่งให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้  

จากผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไดส้ะท้อนให้เห็นถึง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อการค้าคว้าหาความรู้ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.9๖ ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 3.๖๙ ดี 
3 หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
4.0๖ ดี 

4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอ านวย     
ความสะดวกในการใช้บริการ 

4.1๒ ดี 

5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 4.22 ดี 
6 ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 4.00 ดี 

รวม 4.0๑ ดี 
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ด้านที่ 1 สภาพแวดล้อมของศูนย์วิทยบริการ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อม โดยประเมินว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.9๖ คะแนน   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางวิทยาลัยฯได้ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิ การทาสี
ผนังห้องใหม่ทั้งหมด การติดผ้าม่านและสติ๊กเกอร์กรองแสง รวมไปถึงการเปลี่ยนต าแหน่งการจัดวางชั้นหนังสือ 
เพ่ิมความโปร่งสบายเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า และทาสีชั้นวางหนังสือใหม่ ให้มีสีสีนสดใสกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน   นอกเหนือจากนั้นทางผู้บริหารยังได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้อเก้าอ้ีใหม่สีสันสดใส
จ านวน 40 ตัว เพ่ือรองรับการนั่งศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้บริการ ที่มักจะเข้ามานั่งเป็นเวลานานเพ่ือท างานและ
ศึกษาค้นคว้า และอนุมัติให้มีการซ่อมบ ารุงแอร์ และเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เหมาะกับการอ่านหนังสือมากขึ้น   
การด าเนินการทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผ็เข้ามาใช้บริการศูนย์วิทยาบริการพึงพอใจ และเห็นว่าสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์บริการมีความเหมาะสมเอื้อต่อการค้าคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านที่ 2 ด้านจ านวนของหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจ
ในจ านวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ โดยประเมินว่าหนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.69 คะแนน   ศูนย์วิทยบริการได้ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 3 ประเภทได้แก่ 
หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการที่มีหมวดหมู่ครบตามสาขาวิชาที่เปิดการเรียน
การสอน ได้แก่ หนังสือวิชาพ้ืนฐาน หนังสือการบัญชี การตลาดและธุรกิจค้าปลีก หนังสือคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หนังสือช่างพ้ืนฐาน และช่างยนต์หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูาก าลัง        รวมหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 9,๒๕๖ เล่ม ซึ่งจากการประเมินได้แสดง
ให้เห็นว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมี     ความพึงพอใจในจ านวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ 

ด้านที่ 3 ด้านความสอดคล้องของหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
จาก      ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยประเมินในหัวข้อ หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.0๖ คะแนน   ด้วยหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการนั้น มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันเทิงคดี ที่มีทั้ง เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมต่างๆ 
และหนังสือสารคดี เชิงวิชาการ พจนานุกรม สารานุกรม อาทิแบบเรียน คู่มือ และหนังสือความรู้ต่างๆ ซึ่งไม่ได้
เน้นเฉพาะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเท่านั้น   แต่ยังมีหนังสือที่ครูผู้สอน หรือบุคลากรสามารถน าไปใช้ประกอบการ
สอนได้ และยังมีหนังสือเพ่ือพัฒนาศาสตร์การสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาต่างๆ ให้บริการ
อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการอย่างหลากหลายนี้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ดีเป็นอย่างยิ่ง 

ด้านที่ 4 ด้านโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ 
ส าหรับด้านนี้ทางศูนย์วิทยบริการได้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด”  ในการ
บริหารจัดการ    ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม -คืนหนังสือ รวมไป
ถึงการสืบค้นข้อมูล     เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการมีการประเมินด้านโปรแกรม
บริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.1๒ 
คะแนน 

ด้านที่ 5 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ในด้านนี้ผู้ใช้บริการมีการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ด้วยคะแนน 4.22 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดในหัวข้อการประเมิน ส าหรับเจ้าหน้าที่
ประจ า ศูนย์วิทยบริการ มีครูผู้ดูแลหลัก 2 ท่าน และมีครูผู้ดูแลร่วมกันดูแลให้ค าแนะน าอีก 6 ท่าน ท าให้
ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องด้วยครูผู้ประจ าศูนย์วิทยบริการต่างมีความพร้อมและให้บริการ
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ค าปรึกษาด้วยความเป็นมิตร และไม่เฉพาะแต่ครูผู้ประจ าศูนย์วิทยบริการเท่านั้น ทั้งครูผู้สอนทุกท่านต่างก็เห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ผ่านการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และจะมีการหมุนเวียนน านักศึกษาเข้ามาเรียนรู้
ในศูนย์วิทยบริการอีกด้วย 

ด้านที่ ๖ ความพึงพอใจความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ในด้านนี้
ผู้ใช้บริการได้ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.0๐ แสดงถึงความพึงพอใจโดยรวม
ทั้งหมด    ในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

กล่าวโดยสรุป จากการประเมินความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน พบว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.0๑ คะแนน เนื่องด้วยศูนย์วิทยบริการ
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการที่ผู้เรียนจะเข้ามาใช้บริการเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล หาความรู้ 
ไปจนถึงใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หนังสือสิ่งพิมพ์มีจ านวนเพียงพอและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  มีโปรแกรมช่วยอ านวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่มีการใช้บริการอย่างเหมาะสม 
โดยรวมแล้วจะเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มีการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยที่เป็น ‘วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการ
ใช้ชีวิตส าหรับผู้เรียน เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานรวมถึงทักษะทางด้านชีวิต การ
เอาตัวรอดในสังคม และการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ต่อไป 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และ

สถานศึกษา 
โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี

(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก บรอดแบนด์ 3bb 
Leased Line Fiber Optic 50/20 Gbps เป็น True Leased Line Fiber Optic 100/100 Gbps เพ่ือให้
ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) 
ทั้งหมดในวิทยาลัย เดิม จ านวน 19 ตัว เพิ่มเติม อีก 20 ตัว แบ่งเป็น  

อาคาร Shop    จ านวน 2 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 
อาคาร A    จ านวน 10 ตัว เพ่ิม 5 ตัว 
อัฒจันทร์และโรงอาหาร     เพ่ิม 3 ตัว 
อาคาร B   จ านวน 7 ตัว  เพ่ิม 5 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา     เพ่ิม 5 ตัว 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงาน      
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ตารางผลประเมินการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ข้อที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทัง้วิทยาลัย 4.67 ดีมาก 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4.63 ดีมาก 
3 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 4.67 ดีมาก 
4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.62 ดีมาก 
5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.70 ดีมาก 

รวม 4.66 ดีมาก 
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จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า 
ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.66 เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ผู้ เรียนมีสิทธิ์ ในการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน ทั้ งใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย  (Wireless 
LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะโรงอาหาร อัฒจันทร์ และลานพักผ่อนต่างๆ โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ  ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 

1.6) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.6.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจร

บริหารงาน   เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจบรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับ        
ทุกส่วน ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียน  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ประเด็นที่1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

(เพ่ิมเติม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
 ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
 ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563 และ

แผนปฎิบัติการประจ าปี 2562 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัย
ทัศนของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแน
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 1   สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข   
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี  

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม        
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์  

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ที ่7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน ต้นสังกัด 

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย      
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   

พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

กลยุทธ์ที่ 10  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

3. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน         ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 
5. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
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6. ร้อยละครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่า
คะแนน         อยู่ที่ร้อยละ 96.75 

ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ล าดับ ประเด็นการด าเนินการ 
จ านวนครูและ

บุคลากร 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2562  
**ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
หัวหน้าแผนก/ส่วนงาน) 

16 15 93.75 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

86 86 100 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2562 86 83 96.51 
ค่าเฉลี่ยรวม 96.75 

 
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของครูและบุคลากร 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน

ร่วมกับ    ทุกส่วน ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียนประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น 
2. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ส่วนงานประกันคุณภาพด าเนินการจัดท า ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ 

(Agenda) 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. ผลการประเมิน การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ

บุคลากร  มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ มากท่ีสุด มีค่าคะแนนที่ 4.61 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         
ตามวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.58 มากที่สุด 

2 
ครูบุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี     
ในการประกันคุณภาพและท างานเป็นทีม 

4.64 มากที่สุด 

3 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพร่วมกัน ก าหนดนโยบาย 
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.63 มากที่สุด 

4 
ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)      
ช่วยให้  พัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.59 มากที่สุด 

5 
การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ทุกปีการศึกษา 

4.61 มากท่ีสุด 

รวม  4.61 มากที่สุด 
 

1.6.3) ผลสะท้อน : องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กรุงเทพมหานคร 

2. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการ ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ในวันที่  16 ธ.ค. 2562 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

3. ดร.ธนภัทร มั่งคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ให้
เกียรติพูดประสบการณ์การท าโครงการ Fin.ดี We Can Do Season 1 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะครู
ที่เข้าอบรม ToolKit การสอนฯ  ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ 

4. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ โดยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี วันที่18 กันยายน 2562 

5. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ เข้ารับการอบรมเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก   
สมศ.ด้านอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 

6. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้รับ
คัดเลือกเป็นประธานกรรมการกลุ่มที่ 28 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2562 ณ Sea Breeze Jomtien Resort 



           179 
 

 

7. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้าน
อาชีวศึกษาด้วย คะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 

8. เป็นสถานศึกษาแกนน าในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 2. รอยละ

ของผเูรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาค 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางสรุปร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ระดับ จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 
จ านวนสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนทวิภาคี 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ปวช. 9 4 44.44  
ปวส. 8 7 87.50  
รวม. 17 11 64.71  

วิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 17 สาขาวิชาและได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน                         
11 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 64.71 

ตารางสรุปร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 
 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนระบบ            

ทวิภาคี 
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 125 6 4.80 
การตลาด 77 5 6.49 
ธุรกิจค้าปลีก 17 17 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 124 0 0.00 
การท่องเที่ยว 240 0 0.00 
การโรงแรม 51 0 0.00 
ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 320 12 3.75 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 81 0 0.00 
ช่างไฟฟูาก าลัง 121 0 0.00 

ปวส. 
 
 
 
 

การบัญชี 45 10 22.22 
การตลาด 23 3 13.04 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 21 41.18 
การโรงแรม 41 37 90.24 
การท่องเที่ยว 52 0 0.00 
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 เทคนิคเครื่องกล (สาขางาน
เทคนิคยานยนต์) 

68 35 51.47 

อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 89.29 
ไฟฟูา 31 17 54.84 

รวม 1,495 182 12.17 
 

วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 17 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,495 คน โดยมีการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 11 สาขาวิชา จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจ านวน 182 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 12.17 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค 
วิทยาลัยได้ด าเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1. วิทยาลัยมีได้ด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ 
(MOU) ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคี 

1.2. วิทยาลัยได้ด าเนินการลงนามท าความร่วมมือ (MOU) ในการจักการ
อาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคี ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 แห่ง 

1.3. วิทยาลัยมีการจัดการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการโดยได้เชิญวิทยากร
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19 เป็นวิทยากรในการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
2.1. วิทยาลัยได้วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการโดยในระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน  และระดับ ปวส. เรียนระบบทวิภาคี 2 
ภาคการเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีร่วมกัน 

2.2. ยื่นหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เชียงใหม่ 19 พิจารณาหลักสูตรเพื่อขอลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ 

2.3. วิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพ่ือท าความเข้าใจและแนะแนวประชาสัมพันธ์ทั้งนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1. วิทยาลัยได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 3 ระดับดังนี ้
- สัมภาษณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 
- สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางของวิทยาลัย 
- สัมภาษณ์กับสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ 

3.2. วิทยาลัยได้ท าการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
อาชีพระบบทวิภาคีและท าสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของ
นักศึกษา 
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3.3. วิทยาลัยได้ท าการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
สถานประกอบการโดยได้เรียนเชิญ ผอ. วิทยา ใจวิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เป็น
วิทยากรในการอบรมแนวทางการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ   เพ่ือให้วิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการพัฒนา
แผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

3.4. วิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

- ระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบ   ทวิภาคี 3 
ภาคการเรียน   

- ระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 2 
ภาคการเรียน 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1. วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี้ 

4.1.1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยใช้ Google Classroom ในการ

จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1.2. การนิเทศติดตามระหว่าฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศจากอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุกเดือน
ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศทางโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุก
สัปดาห์ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การติดตามและให้ค าปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line 
, Facebook 

4.2. วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพตามระเบียบการวัด
ประเมินผล 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1. จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส าเร็จการศึกษาจ านวน 69 คน 
5.2. วิทยาลัยมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากแบบติดตาม

ผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่าจากเว็บไซต์วิทยาลัย และการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , Facebook 
5.3. วิทยาลัยท าการสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาต่อไป 

 จากการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมินการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.49 ดี 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.64 ดีมาก 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.69 ดีมาก 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    
4.68 ดีมาก 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.65 ดีมาก 
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉลี่ย 4.63 ดีมาก 
สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับคะแนน 4.63 

ระดับ ดีมาก 
1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน การจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิ
ภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 42 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Four Seasons Resort Chiang Mai 
2. Le Meridien Chiang Mai 
3. U Nimman Chiang mai 
4. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 
5. Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 
6. SALA LANNA CHIANG MAI 
7. SIBSAN RESORT &amp; SPA MAETAENG CHIANGMAI 
8. Amora Tapae Chiang Mai 
9. บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จ ากัด 
10. บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
11. บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
12. บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 
13. บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สันทราย) 
14. บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ ากัด (สาขาดอนจั่น) 
15. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จ ากัด 
16. บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
17. บริษัท นพรัตน์เมเจอร์ไทร์ จ ากัด 
18. บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 
19. บริษัท นิวไดมอนด์ จ ากัด 
20. อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส 
21. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด 



           183 
 

 

22. MK Restaurants Central Festival Chiang Mai 
23. Yayoi Restaurant Central Festival Chiang Mai 
24. MK Restaurants Tesco Lotus Kamthieng 
25. MK Restaurants Central Plaza Chiang Mai Airport 
26. MK Restaurants Tesco Lotus Hang Dong 
27. MK Restaurants Tesco Lotus Ruamchoke 
28. MK Restaurants Big C Supercenter Mae Hia 
29. บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.บี.พี. คอมแอค 
31. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฑามาศ การบัญชี 
32. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ 
33. บริษัท New Good Agency จ ากัด 
34. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม่ จ ากัด 
35. บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จ ากัด 
36. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จ ากัด 
37. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จ ากัด 
38. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จ ากัด 
39. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จ ากัด 
40. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม 
41. ร้านภัทรการไฟฟูา ดาวเทียม 
42. SIAMRISE GLOBAL TRADE CO., LTD. 
จากการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการมีผลการการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สถาน
ประกอบการทุกแห่งได้ตอบรับด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 และ
พร้อมให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือเพ่ิมเติมในการด าเนินการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมอีกจ านวน 2 แห่งและได้ท าการท าบันทึกข้อตกลง MOU 
ในการจัดการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. Dhara Dhevi Chiang Mai 
2. บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จ ากัด 

2) จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดงาน 
2. มีสถานประกอบการ ชุมชน ให้ความร่วมมือ อนุเคราะห์วิทยากร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตามสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้ทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 
4. วิทยาลัยมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับปวช. และระดับปวส. ครบทุกสาขาวิชา 
5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของ 

7. ครูได้มีการพัฒนาด้านการสอนทุกภาคเรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

8. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning 

9. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่ อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

10. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 

11. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

12. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning โดยได้เรียนเชิญท่านรองศาตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยาการในการอบรมเพ่ือให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้รูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายวิธีการ 

13. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับการสอน โดยได้เรียนเชิญท่าน ผอ. วิทยา  ใจวิถี 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมจัดท าเอกสารประกอบการสอน
ตามสมรรถนะรายวิชา 

14. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยเน้น
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือน ามา พัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

15. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาค
เรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือ
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

16. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

17. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือน ามาพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

18. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
19. ครูทุกภาคเรียนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่ สอน 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning 

20. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 



           185 
 

 

21. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

22. ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยให้จัดรูปแบบการเรียนรู้          
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียน     ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

23. วิทยาลัยมีระบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์ที่เข้มแข็ง โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
สะท้อนผลการประเมินให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

24. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง 

25. วิทยาลัยฯ มีการจัดอบรม ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ผ่านการอบรม , 
ประชุม     ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

26. วิทยาลัยฯ มีการจัดการน าเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน          
ในด้านต่างๆ 

27. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดท าแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นการใช้งานระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ทความเร็ว
สูง ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

28. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบ Hard Copy 
และ Soft  Copy พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

29. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถ้วนทั้ งระบบยุทธศาสตร์ระบบ
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถ ติดตามตรวจสอบเพ่ือด าเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

30. มีการจัดท าแผนในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผลพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
สถานศกึษา 

31. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน อาทิ เช่น การท าศูนย์บ่มเพาะ การติดตั้งจุดน้ าดื่มหลังตึก B การขยายจุดขายอาหาร(โรงอาหาร 
2)  การบริการตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ 

32. วิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนพัฒนาซ่อมแซมดูแลสถานศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีฝุายซ่อมบ ารุงด้านอาคารสถานที่ท าการซ่อมแซมตลอดเวลา 

33. วิทยาลัยฯได้จัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะ
น าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพัน
ต่อสถาบันอนัจะน ามาเพ่ือความสุขที่ได้จากการท างานร่วมกัน 

34. วิทยาลัยฯได้จัดตั้งกิจกรรมชมรม PYT Maintenance เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ  เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านวิชาชีพ มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีความรักในสถาบันตนเอง และการรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า 

35. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้าคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ ทั้งในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล ส่วนประชุมกลุ่ม 
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36. มีการใช้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
37. บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีไมตรีจิตที่ดีในการให้ค าแนะน าและดูแลศูนย์วิทบริการ 

รวมทั้งครูผู้สอนที่ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
38. มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ท ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุกห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ รวมถึงพ้ืนที่บริการสาธารณะ 
39. มีการจัดระบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงแยกกันระหว่างส าหรับครูบุคลากรและผู้เรียน 
40. มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
41. มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผู้เรียน  
42. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนด

เปูาหมาย แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

43. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิธีด าเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

44. มีการจัดท ารายงาน และน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

45. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

46. วิทยาลัยและสถานประกอบการได้จัดท าหลักสูตรเพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตร
เพ่ือใช้ในการขอลดหย่อนภาษี และมีการรายงานผลการหลักสูตรให้กับกรมพัฒนาฝึมือแรงงานตาม
ก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

47. วิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคีในช่วงเวลาการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วง
ระยะเวลาการฝึกอาชีพวิทยาลัยได้จัดให้อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเพ่ือ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระหว่างการฝึกอาชีพ และรวบรวมคะแนนเพ่ือน ามาประเมินผลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยส าหรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานจริง จะท าให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและเกิดทักษะ ท าให้เมื่อออกปฏิบัติงานจริง จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที 

2. ควรคัดเลือกรายวิชาที่มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  น ามาเป็นตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 

3. ควรมีก าหนดให้ทุกรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาเดิมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

4. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ให้เน้นสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยให้อาจารย์พัฒนาสื่อการสอนที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และกิจกรรม Active Learning ในทุก
รายวิชา ทั้งวิชาสามัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลายและสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน 
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5. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเน้นการท าสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทบทวนรายละเอียดของการสอนและฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 

6. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ได้รับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. ส าหรับอาจารย์ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียน  หัวหน้าแผนก
ควรมีการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือให้ผู้สอนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายในของครู 
9. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสารสนเทศท่ัวไป 
10. จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอก

ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
11. ความต่อเนื่องในการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน 
12. การซ่อมบ ารุงถังพักน้ าบนดาดฟูาอาคารตึก A และ B 
13. การจัดท าระบบน้ าในอาคาร 
14. การซ่อมบ ารุงหลังคาตึก A และ B บริเวณจุดที่น้ ารั่วซึม 
15. การเพิ่มโต๊ะเรียนหรือปฏิบัติงาน 
16. การบริหารจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีฝุายวางแผนที่ก าหนดแผนพัฒนา ด้าน

สาธารณูปโภค ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และผู้คนที่เข้า
มา     ใช้พื้นที่ 

17. การเพ่ิมจ านวนห้องน้ า และที่นั่งส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่กระทั่งการเพ่ิมจ านวน      
หอพักหญิง การจัดการหาหอพักชาย 

18. การเพ่ิมเส้นทางในการรับส่งนักเรียนโดยรถเดือนของเอกชน 
19. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนสวน หรือช่างซ่อมบ ารุง ซึ่งเป็นปัญหาที่

เกิดข้ึนประจ า เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานต่างด้าว จึงมีการย้ายถิ่นฐาน หรือลากลับบ้าน(ต่างประเทศ)
บ่อย ท าให้บางช่วงงานที่มอบหมายให้  เกิดการติดขัด หรือต้องจ้างแรงงานใหม่ในที่สุด 

20. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการควรมีการสรรหาและน าเข้าหนังสือที่มีความทันสมัยให้มากขึ้น 
รวมถึงหนังสือประเภทบันเทิงคดี เช่นวรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น 

21. วิทยาลัยจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8๕ ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

22. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสารสนเทศท่ัวไป 

23. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นระบบ
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

24. การส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอนได ้

25. อาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของระบบงานประกันคุณภาพ   
26. การจัดท าหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการเพ่ือให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตรเพ่ือ

ใช้    ในการขอลดหย่อนภาษีส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีขั้นตอนที่ท าให้สถานประกอบการไม่
พิจารณาท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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27. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันขาดสภาพคล่อง ท าให้สถานประกอบการบางให้ที่ท าความร่วมมือ
กับวิทยาลัย อาจจะไม่ต้องก าลังคนเพ่ิม และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาได้ จึงชะลอการรั บ
นักศึกษา   ระบบทวิภาคี ในอนาคตจะท าให้มีแนวโน้มว่าสถานประกอบการจะไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา
ที่สนใจเรียนในระบบทวิภาคี 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ใน
การท าความร่วมมือในปีต่อไป ควรขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการจัดหาเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ใช้จริงใน
สถานประกอบการ สถานศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมและได้ฝึกปฏิบัติก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย
ปรับปรุงรายวิชาเดิม 

3. จัดตั้งกลุ่มงานนิเทศน์การสอนแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการในการท าแผนการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้อาจารย์พัฒนาสื่อการสอนที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning ในทุกรายวิชา 

4. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครูผู้สอนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ทันตามเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

5. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ได้รับ
รางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

6. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและ
ให้ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการ
เขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพด้านเนื้อหาสาระในเชิง
วิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7. ควรให้รางวัล หรือ เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหาร
จัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูผู้สอน และสร้างก าลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป 

8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนในเครือข่าย 
9. ควรเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ระบบแม่ข่าย(Server) และห้องบริหารจัดการแม่ข่าย(Server Room) ให้

เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือง่ายต่อดูแลและการบ ารุงรักษา 
10. สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
11. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่

ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 
12. ให้ฝุายซ่อมบ ารุงท าการถอดชุดต่อถังพักน้ าบนดาดฟูาเพ่ือท าการล้างภายในก้นถัง เพ่ือปูองกัน

การอุดตันในระบบโครกและสายช าระ 
13. ให้ฝุายซ่อมบ ารุงท าการต่อท่อส่งน้ าตรงไปยังถังพักน้ าบนดาดฟูาตึก A 
14. จัดให้มีการเสนอราคาโดยผู้รับเหมาเพ่ือท าการซ่อมแซม 
15. ให้ฝุายซ่อมบ ารุงและอาจารย์ช่างอุตสาหกรรมท าการสร้างโต๊ะเรียนหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือ

น าเหล็กเก่าที่สโตร์มาดัดแปลงท าโต๊ะเพ่ิมเติม 
16. จัดตารางเรียน ตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ ให้กระชับกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
17. น าเสนอแนวทางการเพิ่มปริมาณหอพักหญิง ตลอดจนสืบหาหอพักชายใกล้ ๆ วิทยาลัยฯ 
18. ประกาศให้รถเดือนทราบถึงเส้นทางที่นักเรียน มีความประสงค์ จะใช้บริการ 
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19. ควรน านักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลระบบต่าง ๆ ด้านสาธารณูปโภค โดยผ่าน อวท. ชมรมซ่อม
สร้างชมรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร 

20. ควรเพ่ิมอัตราก าลังในการดูแลระบบ เช่น ช่างเทคนิคด้านเครื่องกล และช่างเทคนิคด้านไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ 

21. เนื่องจากวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผู้ เชี่ยวชาญงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ช่างไฟฟูา ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และคอมพิวเตอร์  จึงควรให้แผนกต่าง ๆ เหล่านี้ จัดท าข้อมูลระบบการซ่อมบ ารุง  ให้
ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ให้สะดวกต่อการท างานของช่างซ่อมบ ารุง และในกรณีที่ช่างซ่อมบ ารุงเข้ามาใหม่ 
หรือลาออก ระบบก็สามารถท างานต่อไปได้ ไม่เกิดการติดขัด 

22. จัดท าแบบเสนอจัดซื้อหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยให้ผู้เข้าใช้บริการยื่นรายชื่อหนังสือ                 
ที่ต้องการให้จัดซื้อพร้อมระบุเหตุผล เพ่ือน ามาพิจารณาจัดซื้อหนังสือให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าใช้
บริการ 

23. จัดโครงการรณณรงค์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๕ ของ
ผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

24. ควรเริ่มพัฒนาความเสถียรภาพของระบบเครือข่ายส าหรับบุคลากร ในการใช้งานระบบช่วงที่มี
การใช้งานหนาแน่นเช่น การใช้โปรแกรมการเงิน การใช้โปรแกรมออกผลการเรียน 

25. การสร้างเครื่องมือ เพ่ือปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดให้มี
การอ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนกลาง เนื่องจากแต่ละแผนกมีภาระงานค่อนข้างมาก และ
ควรมีการสื่อสารระหว่างแผนก เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

26. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของอาจารย์และ
บุคลากร      น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยมาก
ขึ้น 

27. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา
เพ่ือที่ครูและบุคลากร จะได้มีความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 

28. ควรมีการจัดอบรมท าความเข้าสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตรเพ่ือใช้ในการขอลดหย่อนภาษี โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมื อแรงงานมา
อบรมให้กับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

29. วิทยาลัยต้องแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้เพียงพอ
ต่อจ านวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปีการศึกษา 
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้ร่วมกัน ร่วมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนา จ านวน 86 คน 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 2563         
(แผนพัฒนา 3 ปี) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดขึ้นจ านวน 86 คน 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ที่สอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 86 คน 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ด้วยการร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการประชุ มแลกเปลี่ยน
ความคิดด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

5. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทุกระดับ 

 
ตารางจ านวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562    และการวางแผนงานประกันคุณภาพภายในประจ าปี 2562 

ล าดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จ านวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

86 86 100 

2 
การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
– 2563  

86 86 100 

3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 86 86 100 

4 
การวางแผนงานประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปี 2561 

86 86 100 

ค่าเฉลี่ยรวม 86 100 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้เท่ากับร้อยละ 100 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีผล

การบริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพ่ิมเติม 2 ประเด็นการประเมินตามการจัดการศึกษา        
ที่โดดเด่นและ Best Practice ของสถานศึกษา รวมเป็น 11 ประเด็นการประเมินดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นที่ 1.1  ดานความรู  
  ประเด็นที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช  
  ประเด็นที่ 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่ 1.4  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์    
สาขาวิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

  ประเด็นที่ 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
  ประเด็นที่ 2.3  ดานการบริหารจัดการ  
  ประเด็นที่ 2.4  ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
  ประเด็นที่ 2.5  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  ประเด็นที่ 3.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

ก าหนด และพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พ.ศ.2561 – 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 

5. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ 33 นโยบาย 90 โครงการ/
กิจกรรม 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพ
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ 33 นโยบาย 90 โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 โครงการ/
กิจกรรม 

1.1 ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

1.2 ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
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1.3 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
2. เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 11 

โครงการ/กิจกรรม 
2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจ าเปนในศตวรรษที่ 21  
2.2 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา 
2.3 สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมี

ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน ประกอบด้วย 27 โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยที่ดี 
3.2 ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 
3.3 เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
3.4 มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.5 มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอม 
3.6 นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยมีเงินฝากออมกับธนาคารโรงเรียน  

4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ      
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ประกอบด้วย 6 โครงการ/กิจกรรม 

4.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ชุมชนสถานประกอบการตลาดแรงงาน 

4.2 มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทัน  
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 8 โครงการ/กิจกรรม 

5.1 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 
5.2 ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 

จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
5.4 ตอบสนองความตองการของผู เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
5.5 การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     
5.6 สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบ  

ถวน  สมบูรณ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 14 โครงการ/กิจกรรม 

6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
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6.2 สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน         
ศูนยวิทยบริการ 

6.3 สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ   
6.4 ครุภัณฑ ์
6.5 งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม 

7.1 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

7.2 โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการ  
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 โครงการ/กิจกรรม 

8.1 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และ   ตางประเทศในการจัดการศึกษา 

8.2 การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  
8.3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู

เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู้ 
9. สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม 
9.1 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่
สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค ์

9.2 และเผยแพรสูสาธารณชน 
10. สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1 โครงการ/กิจกรรม 
10.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ เรียนในแต่ละ

สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ 
4.80 ดีมาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาน าพาครูและบุคลากรสร้างคุณภาพ   
ในองค์กรด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4.65 ดีมาก 

3 รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.75 ดีมาก 

4 ครูและบุคลากรได้น าผลจากการประชุมกลุ่มสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ไปพัฒนางาน 

4.68 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

4.73 ดีมาก 

รวม 4.72 ดีมาก 

ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร 
มีผลการประเมิน4.72 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
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1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม ในการบริหาร
สถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในการบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีต
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคีรวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และยังมีผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริ มอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน  ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อผู้เรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และในคณะกรรมการร่วม 4 ฝุาย วิทยาลัยยังได้รับความ
ร่วมมือจาก เทศบาลต าบลหนองจ๊อม จ านวน 2 ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในต าบลหนองจ๊อม เข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ จ านวน 1 ท่าน ร่วมบริหารสถานศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการร่วม 4 ฝุาย จะมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและก าหนดแผนปฎิบัติการประจ าปี และวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐบาลที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทางการศึกษา เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วม
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกอาชีพ  เป็นต้น ในปี 
2562 จากผลการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมส่งผลให้ ผู้อ านวยการได้รับรางวัลระดับประเทศด้าน
การบริหารสถานศึกษาจาก ชื่อรางวัลที่ได้รับ CEO การศึกษาดีเด่น ระดับของรางวัล ระดับประเทศ หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือในการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวนคือ รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าโครงการและงานต่างๆ
มีดังต่อไปนี้ 
เชิงปริมาณ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวนคือ รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าโครงการและงานต่างๆ
มีดังต่อไปนี้ 

 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/
งาน 

ร้อยละ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 62.5 
2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกสาขาวิชา 100 
3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 
4.โครงการ Five  Stars  Language ทุกสาขาวิชา 100 
5.โครงการเตรียมความพร้อม HSK 2 สาขาวิชา 25 
6. โครงการ พัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่ วมกับสถาน
ประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา 100 
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7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 
8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 
9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน 

ทุกสาขาวิชา 100 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ทุกสาขาวิชา 100 
11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 
12.งานจัดหาครุภัณฑ์ ทุกสาขาวิชา 100 
13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกสาขาวิชา 100 
14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ทุกสาขาวิชา 100 
15.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 
    รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คือ ร้อยละ 
100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยในแต่ละโครงการ

ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน 18 แห่งดังนี้ 
2.1. บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
2.2. บริษัท STEPSOLE จ ากัด 
2.3. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาแม่โจ้ 
2.4. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
2.5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.6. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
2.7. บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 
2.8. บริษัท เชฟโรเลตเจริญมอเตอร์ เชียงใหม่จ ากัด 
2.9. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2.10. โรงไฟฟูาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
2.11. ศูนย์ฝึกอบรมอีมิแนน้ท์เชียงใหม่ 
2.12. ศูนย์บริการวิชาการท่ี 7 กระทรวงพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ 
2.13. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ และสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
2.14. กรมประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ (สวท NBT ชม) 
2.15. พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
2.16. เวียงกุมกาม 3029 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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2.17. สวนพฤกษศาสาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
2.18. หมู่บ้านแม่ก าปอง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ านวน 9 แห่งดังนี้ 

3.1.  คุณอนุรัตน์ ใจวังเย็น ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านเชรดโด้ ไก่ทอดซอส
เกาหลี 

3.2.  สิบเอกณัฐพากย์ ค ากาศ ต าแหน่งเจ้าของธุรกิจจระเข้หันอินเตอร์ 
3.2.  คุณสุดารัตน์ กะปุระ ผู้จัดการฝุายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด (มหาชน) สาขาหางดง 1 
3.3.  นายรุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล ต าแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ 
3.4.  นายชินวัตร ปุุนลิด ร้านเครื่องกล เชียงใหม่ 
3.5. คุณ ธีรพงษ์ มีเกิดมูล ต าแหน่ง หัวหน้างานขับขี่ปลอดภัย สถาบันฝึกอบรมขับข่ี

รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 
3.6.  ดร.ภคมน ปินตานา ต าแหน่ง : อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.7.  ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
3.8.  คุณเด่นพงษ์ วงศ์พิพันธ์ ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็มฟลายอ้ิง จ ากัด 
3.9.  คุณณิชาภา ทะพิงค์แก ต าแหน่ง เจ้าของบริษัท Image Consultant 

4. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท าแผนงานและการซ่อม
บ ารุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

5. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับงบประมาณการปรับปรุงสถานที่และการสั่งหนังสือจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายนอกจ านวน 5,247 บาท 

6. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการจัด
อบรม 6 หัวข้อเช่น 

6.1 การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 
6.2 การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 
6.3 Active Learning 
6.4 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 
6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ด้วย MIT Application 
6.6 การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

7. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 11 ส่วนงาน จ านวน 236 รายการ เป็น
เงินงบประมาณ 267,484.00 บาท 

8. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
จ านวน 2,167,565.15 บาท 

9. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอก
จ านวน 1 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 20 คน และมีผู้สอบผ่านหลังการอบรมจ านวน 20 คน ผู้สอบ
ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 
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10. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจาก
ภายนอกจ านวน 27 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,800 บาทต่อปี 

ตารางผลการประเมินและข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการ/งาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 4.66 ดีมาก 
2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.58 ดีมาก 
3.โครงการครูชุมชน 4.73 ดีมาก 
4.โครงการ Five  Stars  Language 4.61 ดีมาก 
5.โครงการเตรียมความพร้อม HSK 4.73 ดีมาก 
6. โครงการ พัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่ วมกับสถาน
ประกอบการ 

4.68 
ดีมาก 

7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 5.00 ดีมาก 
8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) 5.00 ดีมาก 
9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน 

4.68 
ดีมาก 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ 4.02 ดีมาก 
11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    4.57 ดีมาก 
12.งานจัดหาครุภัณฑ์ 4.66 ดีมาก 
13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4.57 ดีมาก 
14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E 4.88 ดีมาก 
15.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 4.65 ดีมาก 

รวม 4.67 ดีมาก 
        ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีผล
การประเมิน 4.67 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และได้รับเงินสนับสนุนศูนย์ทดสอบจ านวน 10,000 บาท เนื่องจากมีผู้ผ่าน
การทดสอบประจ าปี 2562 จ านวน 134 คน 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการและ
หน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจาก
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา EFL 
Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการเตรียมความพร้อม HSK ได้ท าความร่วมมือรัฐบาลจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
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6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
จ านวน 38 แห่ง 

8.  โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิม
พิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก
สถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก
สถานประกอบการจ านวน 1 แห่ง 

15. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 5 แห่ง 
 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 โครงการ 

กิจกรรมบริการชุมชน 
1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม 
กิจกรรมบริการวิชาการ 
1. โครงการบริการวิชาการสร้างวินัยทางการเงิน 
กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 
กิจกรรมจิตอาสา 
1. โครงการรด.จิตอาสา 
การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมิน 
และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑ์คุณภาพ 
1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม ระดับ  4.70 ดีมาก 
2. โครงการบริการวิชาการสร้างวินัยทาง

การเงิน 
ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.67 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ  4.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.72 ดีมาก 

จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมินโครงการ
อยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 

1.3.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 

วิทยาลัยได้สร้างชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ในการท าโครงการบริการชุมชนต่าง ๆ โดยการระดมความ
คิดเห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบลักษณะกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ         ในโครงการร่วมกับชุมชน โดยได้น าเอาข้อสรุปการท าโครงการบริการชุมชนที่ส าคัญในครั้ง
ก่อน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการบริการ
ชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจและใฝุหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ สามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม   โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  อาทิเช่น
เทศบาลต าบลเชิงดอย เทศบาลต าบลหนองไคร้ เทศบาลต าบลหนองปุาคั่ง เทศบาล  เมืองแม่โจ้ 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 

2562  มีดังนี้ 
จ านวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

 จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 
นักศึกษาระดับปวช. 356 325 91.29 
นักศึกษาระดับปวส. 133 117 87.96 

รวม 489 442 89.62 
 
จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จ านวนผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 13.5   
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 23 18.3   
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3 2.4   
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 35 27.8   
ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 1 0.8   
ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 17 13.5   
ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 1 0.8   
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 29 23.0   

รวม 126 100.0   
จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวน
ผลงาน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผลงานที่

ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 17 100  
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 23 23 100  
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3 3 100  
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 35 35 100  
ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 1 1 100  
ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 17 17 100  
ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 1 1   
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 29 29   

รวม 126 126 100  
จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยจ านวน 126 ผลงาน  
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย 

รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถ
พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2562 

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

 รางวัลเหรียญทอง  4 รางวัล 
๑. เครื่องตัดหญ้าไร้คนขับ 
๒. ผงโรยข้าว ตราหัดกินเห็ด  
๓. ผักดอง ตราซาเชนงิ 
๔. พัชชี่ สเปร์ยดับกลิ่นเท้า 

 รางวัลเหรียญเงิน 19 รางวัล 
๑. Smart home Consumer 
๒. เครื่องยิงกระดาษ Paper shoot 
๓. เครื่องพ่นยาแบบรถเข็น 
๔. โรงปลุกผักออแกนิค 
๕. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ  
๖. น้ าพริกต านานแห่งขุนเขา 
๗. ทาร์ตเมี่ยงค า  
๘. คุกกี้ต าลึง 
๙. ฮักเมาข้างกล้อง  
๑๐. Sweet จี๊ดจ๊าดดด  
๑๑. โยเกิร์ตบัวหิมะพร้อมดื่มผสมน้ ามะม่วง 
๑๒. น้ าผลไม้นานะ 
๑๓. อุปกรณ์ไล่นก ด้วยเลเซอร์  
๑๔. น้ ายาขจัดคราบจากเปลือกส้ม  
๑๕. Scrub Ninjin สครับนินจิน 
๑๖. ปั๊มฉีดยาอัตโนมัติ 
๑๗. ถ่านดับกลิ่น Charcoal Model  
๑๘. ครีมขัดอเนกประสงค์ Mr.Clean 
๑๙. สามสหายไล่ยุ่ง 

 รางวัลเหรียญทองแดง 11 รางวัล 
๑. อุปกรณ์ดักจับแมงมัน  
๒. เครื่องให้อาหารปลา IOT  
๓. เตาย่างเอนกประสงค์  
๔. เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ  
๕. ไข่มุกเลกเก้  
๖. แรมโบ้อบกรอบ  
๗. ไส้อั่วหมูพริกหมาล่า 
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๘. 2PN ENERGY BAR 
๙. แอปพลิเคชันส าหรับบุคคลที่อาจเกิดโรคซึมเศร้าฯ 
๑๐. เว็บไซต์สวนตระกูลเฮ็งฯ  
๑๑. เปลี่ยนสีหลอดไฟฯ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “โครงการ “Thailand New Gen Inventors 
Award 2020” (I-New Gen Award 2020)” ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 

กลุ่มเกษตรและอาหาร 
 ผงเห็ดโรยข้าวตราหัดกินเห็ด       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 รถตัดหญ้าไร้คนขับ      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 โยเกิร์ตบัวหิมะ พร้อมดื่ม ผสมน้ ามะม่วง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 
     ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

1.1.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน
หรือเผยแพร่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ ชีวิตและการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนน าเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย      
จึงท าให้ได้รับรางวัล ระดับภาคและระดับชาติ ใน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  และได้รับรางวัล ระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 
2020)”  ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2) จุดเด่น  

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยมีการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา 
2. ในการจัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง องค์กร หน่วยงานภายนอก 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าความร่วมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการ
และหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
184 แห่ง 
4. เป็นการสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และลงมือกระท าด้วยตนเอง     
มีการแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถท างานเป็นทีมได้ 
5. มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัต กรรม 
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 
6. สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตาม              
พันธกิจ  มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
7.  วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการ 
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8. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษา 
ภาครัฐบาลและเอกชนด้วยกันมากขึ้นในลักษณะความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
2. แสวงหาความร่วมมือการสนับสนุนกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปล่อยตามความพร้อมของสถานศึกษาและชุมชน 
4. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. มีแผนงานการแสวงหาความร่วมมือ ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ 
3. การวางแผนในการบริการชุมชมควรมีการก าหนดช่วงระยะเวลาไว้ล่วงหน้า โดยการสรุปกันทั้ง 2 

ฝุาย คือ วิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. ควรมีการผลักดันให้มีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
5. มีแผนงานการน า ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้

ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 
6. หาเวทีส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ

นานาชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและวิทยาลัย 
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สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        

พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 106 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (106 x 100) / 115 92.17 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  
 ยอดเยีย่ม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผเีรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 5 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = ( 23 x 100) / 25 92 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8 
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (93 x 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)         

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา 
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (25 x 100) / 25 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)         
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 
ผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรีย 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = ( 85 x 100) / 85 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่  ห อง เรี ยน ห องปฏิบัติการ           
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน 
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = ( 65 x 100) / 65 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = ( 30 x 100) / 30 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.3 มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = ( 45 x 100) / 45 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)           
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู เรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 =  ( 80 x 100) / 15 80 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่  2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)          
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 92.17 
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92 
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.78 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)                   
 ดีเลิศ           (รอยละ 70.00 – 79.99)                   
 ดี               (ร้อยละ 60.00 – 69.99)                   
 ปานกลาง     (ร้อยละ 50.00 – 59.99)                   
 ก าลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00)  
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สวนที ่6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562  ได้พิจารณา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจได้มีการปรับเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินอีก 2 ประเด็นตามความโดดเด่นของการ       
จัดการศึกษา รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.9 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดให้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาอัตลักษณ์       
ของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
โดยมีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ในผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาในแต่ละสาขาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชามีอัตลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
การประเมิน 

1.  สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
2.  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
3.  สถานศึกษาด าเนินการให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จ   
     การศึกษา  
4.  สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

 2. แผนงานโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
3. ข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. รายวิชาที่บูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
5. ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชาชีพ  

 
       เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ปานกลาง 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 1 คะแนน ก าลังพัฒนา 
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ผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวศิริขวัญ      จันทร์พลอย 
ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาชีพ 
สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา 

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ 
สาขาวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

มี 

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มี 

 
สรุปผลตัวบ่งชี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 
ผลสัมฤทธิ์  
 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
          เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
การพัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่โดด
เด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 380 คน เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

ที ่ สาขาวิชา 

จ านวนโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 42 41 97.62 
2 สาขาการบัญชี 2 2 60 60 100 
3 สาขาการตลาด  2 2 29 27 93.1 
7 สาขาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
5 5 85 85 100 
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ที ่ สาขาวิชา 

จ านวนโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

5 สาชาช่างยนต์ 5 5 119 119 100 
6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 17 17 100 
7 สาขาช่างไฟฟูา 1 1 28 25 89.29 

รวม 18 18 380 374 98.42 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัต ลักษณ์สาขาวิชาชีพ                

ของ รวมทั้งรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาด าเนินการ
ให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จึงมีการจัดท าข้อมูลโครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพและวิธีการประเมินดังต่อไปนี้ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียน

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1 
 

สื่อสร้างสรรค์การออกแบบ 
Brochures    

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ     

CC101 42 

2 
ถ่ายภาพและออกแบบสื่อโฆษณา 
  

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ     

CC201 38 

3 IT Computer  
โปรแกรมมัลติมีเดีย
เพ่ือการน าเสนอ  

CC301 38 

4 
ออกแบบ Web Application 
  

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

CP/CG 401-2 
CP/CG 501-2 

22 
8 
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1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 
 

สื่อสร้างสรรค์การ
ออกแบบ 
Brochures  

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท าสื่อ
แผ่นพับน าเสนอ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในปัจจุบันและอนาคต 
และน าสื่อที่ตนเองได้จัดท านั้นไป
น าเสนอต่อชุมชน  

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

2 ถ่ายภาพและ
ออกแบบสื่อ
โฆษณา   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบชิ้นงานน าเสนอ การ
ถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่
เป็นรูปธรรม (Story Board) 
การผลิตชิ้นงานน าเสนอ การใช้
ภาษา การน าเสนอข้อมูล  

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

3 IT Computer   การปรับแต่งไบออส การจัดการ
พาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์  การ
ติ ด ตั้ ง แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า
ระบบปฏิบัติการ windows การ
ติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่างๆ 

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

4 ออกแบบ Web 
Application 

ปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ค าสั่ ง รั บและแสดงผลข้อมู ล
จั ด ก า ร แ ฟูม ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น 
เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็กส าหรับ
งานธุรกิจ   

ประเมินผ่านรายวิชา 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจ าชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 
AC 401 
AC501 

115 
29 

 
2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 
เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ
ประจ าวิชาของนักศึกษาแต่
ละชั้นป ี
มีมาตรฐานการท างาน :  
ซื่อสัตย์บริการ :  บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จัดการ
ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี
ภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา
สมรรถนะ ประจ าชั้นปี 

-ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วัน อัตลั กษณ์และจัดสอบ       
อัตลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
-กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 
ผ่านรายวิชาโครงการ 
-รายวิชาสมรรถนะ ประจ า
ชั้นปี 
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3. สาขาการตลาด 
อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์    
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

68 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

11 

ธุรกิจค้าปลีก 
RM 101 17 

 
3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์    
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ คุณค่าและ
ความส าคัญของ 
อัตลักษณ์นักศึกษา 

ให้ความร้ีเกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์ที่
เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง ว่ า ด้ ว ย
ความอดทน พากเพียร 

 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 TI Best Personality Personality in 
Tourism 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

32 
27 
29 
25 

2 TI Good Language Chinese 
Communication 

TI 201 
TI 202 
TI 203 

30 
30 
24 

3 Junior Tours Tour Guide TI 301 
TI 302 

30 
44 

4 Tourism Resources Tourism 
Resources 

TG 401-2 
HM 401-2 

24 
24 

5 International Tourist Behavior Tourist Behavior TG 501-2 11 



           216 
 

 

4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 TI Best Personality โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านการมีบุคลิกภาพที่ดีผ่าน
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนในการน าเสนอ
หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมา ย         
ฝึกปฏิบัติในการพูด การใช้น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง การยืน การใช้สายตา
และการแต่งกายให้มีความเหมาะสม 

ประเมินผ่านรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 TI Good Language โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านการมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ดีผ่านกิจกรรม
หน้าชั้นเรียนในการสื่อสารภาษาจีน
กับอาจารย์เจ้าของภาษา เกี่ยวกับการ
สื่อสารภาษาจีนใชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การแนะน าตัวเอง การ
สอบถามความต้องการเบื้องต้น 

 

3 Junior Tours โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านการมีความรอบรู้ผ่ าน
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ
จริ งในการปฏิบัติการจัดน า เที่ ยว 
ขั้นตอนในการน าเที่ยว โดยจ าลอง
สถานที่ ใ น วิ ท ย าลั ย เ ป็ น สถ านที่
ท่องเที่ยว จัดน าเที่ยวบรรยายสถานที่
ท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในการจัดน าเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tourism Resources โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านการพัฒนาบุคลิภาพและ
การใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดีผ่าน
กิจกรรมในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติใน
การน า เสนอการสื่ อความหมาย
ทรัพยากรการท่อง เที่ ยว โดยการ
จัดการวางแผนการสื่อความหมาย 
การตีความหมาย การสื่อสารเผยแพร่
ข้อมูล 
และการระดมความคิดร่วมกันในชั้น
เรียน 
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5 International Tourist 
Behavior 

การฝึกปฏิบัติ ในการน าเสนอการ
ค้นคว้าหาข้อมูล การศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ เช่น ชาว
อาเซียน 
ช า ว เ อ เ ชี ย  ช า ว ยุ โ ร ป  ใ น ด้ า น
พฤติกรรมการท่องเที่ยว การใช้บริการ
ห้องพัก การรับประทานอาหาร การ
แต่งกาย 
และความเป็นอยู่ แล้วน าเสนอในชั้น
เรียน 

 

 
5. สาชาช่างยนต์   

อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 สิ่งประดิษฐ์โมเดลสามมิติ 
รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องต้น 

AU 101 
AU 102 
AU 103 

33 
30 
32 

2 บอร์ดสัญลักษณ์เตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 
AU 203 

41 
43 
39 

3 เสาตั้งฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ 
งานขับรถยนต์ 

AU 301 
AU 302 
AU 303 

33 
34 
35 

4 ชุดทดลองความตึงผิวของเหลว ความตึงผิว AU 401-2 21 
5 การทดลองการน าความร้อนของ

โลหะ 
การน าความร้อน

ของโลหะ 
AU501-2 17 

 
5. สาชาช่างยนต ์

อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 สิ่งประดิษฐ์โมเดลสามมิติ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะหลักการผ่านการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 บอร์ดสัญลักษณ์เตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงอันตราย
ต่างๆจากการท างานเพ่ือให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
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ท างานเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
อย่ า ง ป ล อด ภั ย โ ด ย ป ร า ศ จ า ก
อุบัติ เหตุนั กศึกษามาสารถบอก
ความหมายสัญลักษณ์ของบอร์ด
ภายในโรงงาน 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เสาตั้งฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ เพ่ือใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนต์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกขับรถด้วยความ
ปลอดภัยเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ 

 

4 ชุดทดลองความตึงผิว
ของเหลว 

เ พ่ือให้นักศึกษาทราบถึงน้ าหนัก
จ าเพาะของเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหว่างเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท ด ล อ ง ผ่ า น ก า ร
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 การทดลองการน าความ
ร้อนของโลหะ 

เพ่ือทดลองการน าความร้อนของ
โ ล ห ะ  เ ห ล็ ก  ท อ ง แ ด ง  แ ล ะ
ทองเหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้ท าการ
ทดลองโดยใช้อัตลักษณ์ช่างยนต์ 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีม 

 

 
6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 

71 

 
6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เ พ่ือส่ ง เสริม ให้นั กศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพตรงตามอัตลักษณ์
ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
คือ ท างานด้วยความปลอดภัย 

ประเมินตาม
รายวิชา 
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ใ ส่ ใ จ ทุ ก ค ว า ม ป ร ะ ณี ต
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี 
(SAFETY TIDY INNOLOGY)
เ พ่ือส่ ง เสริม ให้นั กศึกษาได้
พัฒนาทัศนคติดี และถูกต้องใน
สาขาวิชาชีพ 

 
7. สาขาช่างไฟฟูา 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 37 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 50 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

และซ่อมบ ารุง 
EP 301 34 

 
7. สาขาช่างไฟฟูา 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะ
เป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

นักศึกษาปวช 1 ท าการทดลองการ
ติดตั้งระบบไฟฟูาภายในอาคาร 
นักศึกษาปวช 2 ท าการทดลองการ
ติดตั้งโคมไฟถนนและติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 
นักศึกษาปวช 3 ท าการทดลองการ
ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและซ่อม
บ ารุง 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 
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ภาคเรียนที่ 2/2562 
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
 

CC Identity Project ปวช. 1 ผ่านรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ 
ปวช. 2 ผ่านรายวิชา
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
Printed Material 
ปวช. 3 ผ่านรายวิชา
มัลติมีเดียโปรแกรม 
MultimediaProgram 

CC101 
CC201 
CC301 

118 

ปวส. 1 CP CG 401-
2 ผ่านรายวิชา 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 
ปวส. 2 CP CG 501-
2 ผ่านรายวิชา 
โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย 

CP CG 401-2 
CP CG 501-2 

38 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณส์าขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 CC Identity Project เป็นกิจกรรมผ่านรายวิชาในสาขา
เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับ    
อัตลักษณ์สาขา 

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่ม

นักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 
1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจ าชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 

115 

AC 401 
AC501 

29 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญการบัญชี : กิจกรรม
การสอบสมรรถประจ าวิชา
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการท างาน :  
ซื่อสัตย์บริการ : บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จัดการสอบ
การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ
ผ่านรายวิชาสมรรถนะ ประจ า
ชั้นปี 

-ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วั น อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ จั ด
สอบอัตลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
-กิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพ และ 
ผ่านรายวิชาโครงการ 
-ร า ย วิ ช า ส ม ร ร ถ น ะ 
ประจ าชั้นปี 
 

 

3. สาขาการตลาด 
อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

การตลาด MK 101 
MK 201 
MK 301 

68 

การตลาด MK 401 
MK 501 

11 

ธุรกิจค้าปลีก RM 101 17 

3. สาขาการตลาด 
อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
สาขาการตลาด 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์  คุณค่าและ
ความส าคัญของ 
อัตลักษณ์นักศึกษา 

ให้ความร้ีเกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์ที่
เป็นจุดแข็งว่าด้วยความ
อดทน พากเพียร 
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4. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 Art of Service in Hospitality Art of Service in 
Hospitality 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

27 
32 
29 
25 

2 Chinese communication Chinese 
communication 

TI 201 
TI 202 
TI203 

30 
30 
24 

3 Tourism Behavior Tourism Behavior TI 301 
TI 302 

30 
44 

4 Hotel Operation Hotel Operation TG401-2 
HM 401-2 

24 
24 

5 Thai Studies for Tourist Thai Studies for 
Tourist 

TG 501-2 11 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Art of Service in 
Hospitality 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พั ฒ น า ต น เ อ ง ด้ า น ก า ร มี
บุคลิกภาพที่ดีผ่านกิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนในการน าเสนอหัวข้อ
ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย           
ฝีกปฏิบัติจริงในหัวข้อศิลปะการ
ให้บริการ ฝึกปฏิบัติในการพูด 
การใช้น้ าเสียง กิริยาท่าทาง การ
ยืน การใช้สายตา และการแต่ง
กายให้มีความเหมาะสม 

ประเมินผ่านรายวิชา  
Art of service in 
hospitality 
 

 

2 Chinese 
communication 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองด้านการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ดี
ผ่านกิจกรรมหน้าชั้นเรียนในการ
สื่ อส ารภาษาจี นกับอาจารย์
เจ้าของภาษา เกี่ยวกับการสื่อสาร

ประเมินผ่านรายวิชา  
Chinese 
communication  
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ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน เช่น
การทักทาย การแนะน าตัวเอง 
กา ร สอบถามความต้ อ งกา ร
เบื้องต้น 

3 Tourism Behavior การปฏิบัติงานกลุ่มในการเรียนรู้
ข้อควรปฏิบัติขณะน าเที่ยวใน
สถานะผู้น าเที่ยวและในสถานะ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ส ถ า น ที่
ท่องเที่ ยวประเภทต่างๆ เ พ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

ประเมินผ่านรายวิชา  
Tourism Behavior 

 

4 Hotel Operation โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานและการจัดการของ
โรงแรมในแต่ละต าแหน่งโรงแรม 
ซึ่งมีการด าเนินการสอนหลาย
อย่าง เช่น แผนกห้องอาหาร 
แผนกห้องครัว แผนกบาร์และ
เครื่องดื่มโดยมีการฝึกปฏิบัติจริง
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพในอนาคต 

ประเมินผ่านรายวิชา  
Hotel Operation 

 

5 Thai Studies for 
Tourist 

โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองด้านความรอบรู้ผ่าน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการน าเสนอการค้นคว้าหา
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการน าเที่ยว
การน าเนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ที่ถูกต้อง ประวัติศาสตร์ไทยแต่
ละยุคเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้และพร้อมสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้านการเป็นผู้น าเที่ยว 

ประเมินผ่านรายวิชา  
Thai Studies for 
Tourist 

 

5. สาชาช่างยนต ์
อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลย ี

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 การใช้สีแบ่งพ้ืนที่ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 

AU101 
AU102 
AU103 

33 
30 
32 

2 บอร์ดแสดงสัญลักษณ์การต่อวงจร
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

การต่อวงจรนิวเม
ติกส์และ          

ไฮดรอลิกส์ 

AU201 
AU202 
AU203 

41 
43 
39 
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3 การต่อวงจรไฟฟูาแสงสว่างรถยนต์ 
และเทคโนโลยีหลอดไฟฟูารถยนต์ ไฟฟูารถยนต์ 

AU301 
AU302 
AU303 

33 
34 
35 

4 บอร์ดแสดงสูตรการค านวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

ค านวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

AU 401-2 21 

5 ชุดสาธิตการท างานระบบ 
นิวเมติกส์ 

ระบบนิวเมติกส์ AU 501-2 17 

5. สาชาช่างยนต ์
อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 การใช้สีแบ่งพื้นที่ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะหลักการ
ผ่ า น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคล้องกับรายวิชางาน
เ ชื่ อ ม แ ล ะ โ ล ห ะ แ ผ่ น
เบื้องต้น 

-เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจหลักการใช้พ้ืนที่ใน
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเลือกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานได้

อย่างปลอดภัย 

 

2 บอร์ดแสดงสัญลักษณ์การต่อ
วงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

-เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงขั้นตอนการต่อวงจรนิว
เมติกส์และไฮดรอลิกส์     
-เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
สัญลักษณ์ของวงจรนิวเม
ติ ก ส์ แ ล ะ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส์
นักศึกษามาสารถต่อวงจร
ในระบบนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

3 การต่อวงจรไฟฟูาแสงสว่าง
รถยนต์ และเทคโนโลยีหลอด
ไฟฟูารถยนต์ 

-เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ยนต่ อว ง
ว ง จ ร ไฟ ฟู า แ ส ง ส ว่ า ง
รถยนต์ 
-เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้
น าเสนอเทคโนโลยีหลอด
ไฟฟูารถยนต์สมัยใหม ่
-เพ่ือให้นักเรียนบูรณาการ
ใช้อัตลักษณ์ของสาขางาน
ช่างยนต์เข้ากับวิชางาน
ไฟฟูารถยนต์ 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 
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4 บอร์ดแสดงสูตรการค านวณ
ความแข็งแรงของวัสดุ 

-เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
ตัวแปรในสูตรการค านวณ        
-เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
สู ต ร คว าม เ ค้ น แ ร งดึ ง 
ความเค้นแรงตัด ความ
เค้นแรงเฉือน  
 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

5 ชุดสาธิตการท างานระบบ 
นิวเมติกส์ 

-เพ่ือทดลองการท างาน
ร ะ บ บ นิ ว เ ม ติ ก ส์ แ ล ะ      
ไฮดรอลิกส์ 
-เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการ
ทดลองโดยใช้อัตลักษณ์
ช่างยนต์ 
-นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานเป็นทีม 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาที่บูรณาการ 
กลุ่ม

นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 

71 

6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา     
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ให้มีคุณลักษณะ และบุคลิ กภาพที่
เหมาะสมในสาขาวิชาชีพตรงตามอัต
ลักษณ์ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
คือ ท างานด้วยความปลอดภัย ใส่ใจทุก
ความประณีตสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโน โลยี  (SAFETY TIDY 
INNOLOGY)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาทัศนคติดี และถูกต้องในสาขา
วิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาช่างไฟฟูา  อัตลักษณ์สาขา :  
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ 

EP 101 37 

กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ 

EP 201 42 

ผ่านรายวิชาโครงการ EP 301 26 
 
7. สาขาช่างไฟฟูา 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

บุคลิกดี : ตรวจเช็คการแต่งกาย
ทุกวัน อัตลั กษณ์และจั ดสอบ      
อัตลักษณ์ตามมาตรฐานรายวิชา 
มีทักษะเป็นเลิศ: บริการวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยกิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพผ่ านรายวิชา
โครงการ 
ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ : บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทางวิชาชีพผ่าน
รายวิชาโครงการ 

ประเมินผ่าน
รายวิชา และ

ผ่านการประเมิน
กิจกรรม 
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ตารางผลสรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 380 คน 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา 

4.75 ดีมาก 

2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการท างาน 4.61 ดีมาก 
3 ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 4.82 ดีมาก 

4 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.56 ดีมาก 

5 
ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

4.69 ดีมาก 

รวม 4.73 ดีมาก 
 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา
อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ  

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  จากสถาน
ประกอบการ มีผลการประเมิน 4.73 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  41 คน 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรม       
ที่ทันสมัย 

36  5   90.55 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดท่ีก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้ 

39 1 1   93.82 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ 

40 1    97.82 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

41     100 5 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 41  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์   คิด
เป็นร้อยละ  90.55  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดที่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้  มีทั้งหมด 41  คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู๋ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ มีมีทั้งหมด 41  
คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 97.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 41  คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  100  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ ในระดับ 5 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จ านวน 60 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี มีความสามารถด้านการคิดค านวณ  จ านวน 60 คน  

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.89 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน ท างานดีมีระเบียบ สะอาด จ านวน  60 คน  นักศึกษา      

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90.22 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.51 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรักบริการ  จ านวน 60 คน  นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น

ร้อยละ 96.89 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ จ านวน 60 

คน  นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา ทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.66 
5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 60 คน  นักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.78 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.88 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี มี
ความสามารถด้านการคิดค านวน 

38 17 5   96.89 4.84 

2.  ผู้ส า เร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน 
ท างานดี  มีระเบียบ สะอาด 

30 20 15   90.22 4.51 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรัก
บริการ 

38 17 5   96.89 4.84 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดย
สามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ 

32 25 3   93.33 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 15 5   97.78 4.88 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จ านวน 27 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่ เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด                 

มีทั้งหมด 27 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่
ในระดับ 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน มีทั้ งหมด 27               
คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.55 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีทั้งหมด 27 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 27 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  94.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.7 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาด      
ที่เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด 

23 2 2   91.00 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมี
แนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน 

23 2 2   91.00 4.55 

3.  ผู้ ส า เร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

20 2 5   85.00 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

25 2    94.00 4.7 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน 85 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 85  คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.76 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.78 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา มีทั้งหมด 85   คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย

ละ  96.61 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง  มีทั้ งหมด 85  คน นักศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.27 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 85  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น          

ร้อยละ  88.64 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.43 
5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 85  คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.02 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.55 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงาน
บริการในสถานประกอบการ 

79 3 3   95.76 4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา 80 2 3   96.61 4.83 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง 

80 3 2   96.27 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 70 10 5   88.64 4.43 
4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

75 5 5   91.02 4.55 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาชาช่างยนต์ จ านวน 119  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 119 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ  

94.12 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 119  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

95.06 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน มีทั้งหมด 119 คน นักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.53 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.77 
4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 119 คน นักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.88 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.89 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  95 12 12   94.12 4.70 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 97 15 7   95.06 4.75 
3.  ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษามีความรอบรู้ ก้ าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน 

98 19 1   95.53 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

100 10 9   97.88 4.89 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 17  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 17 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.41 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 17  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.25 
3.ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรมทันสมัยได้  

มีทั้งหมด17 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.83 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.54  

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 17 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  11 2 4   88.33 4.41 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 10 4 3   85.00 4.25 
3.  ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษามีความรอบรู้ ก้ าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได ้

13 2 2   90.83 4.54 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

15 1 1   95.00 4.75 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟูา จ านวน 25  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 25  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.16 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 25   คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

94.17 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรมทันสมัยได้            

มีทั้งหมด 25 คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด  25 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้ว  อยู่ในระดับ 4.81 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  17 5 3   83.33 4.16 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 21 2 2   94.17 4.70 
3.  ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษามีความรอบรู้ ก้ าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได ้

23 2    96.25 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

23 2    96.25 4.81 
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ผลสะท้อน 
 จากการเข้าร่วมโครงการผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก และเห็นควรให้มีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ต่อไป        
เพราะผู้ส าเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ      
ในอนาคต และเป็นอัตลักษณ์ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อสาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย 
 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ตรงตาม     
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ประสบความส าเร็จ
และมีอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่น เพ่ือสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไปได้ 
 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยก็ได้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ร่วมด้วยจึงได้มีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านสถานประกอบการด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดีเยี่ยมในการช่วยประเมินและร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือ      
มีมากมาย อาทิเช่น สถานประกอบการทางราชการ ต ารวจท่องเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นน าทั่วไป โรงแรมที่มี
มาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว เช่นปางช้าง สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ค าชื่น ชม
นักศึกษาว่ามีความพร้อม และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อย่างเหมาะสม 
จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ได้ฝึกทักษะการท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข        
ในสิ่งที่ผู้ส าเร็จการศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
ส าคัญและวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณลักษณะ    
ที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพ่ือขีดความสามารถในการท างานในอนาคต โดยการก าหนดอัตลักษณ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
มีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมกันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและ
เหมาะสมสู่ความต้องการของสถานประกอบการในอนาคตต่อไป  
จุดควรพัฒนา 
 เวลาในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
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3.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจัดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2562 
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ            

จัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบั ติการ

ประจ าปี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 
5. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  และแผนปฎิบัติการประจ าปี 
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีการติดตามการส่งงาน ในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 
5. ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นาวสาวพรชนก  อุดทา 
ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. ดร.ธนภัทร      มั่นคง 
  2. นายเอกชัย   ใจเมคา 
  3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล  
สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

มี  

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฎิบัติการประจ าปี 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ 
(Agenda) 

มี 

5. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

  สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 
ผลสัมฤทธิ์  
          เชิงปริมาณ: ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด า เนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจร
บริหารงาน เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจบรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 

7. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน            
ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียน  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
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  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

8. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563  และแผน
ปฎิบัติการประจ าปี 2562 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุ    
ซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1   สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   

  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญา        ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี  

  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    



           238 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  

 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน        
ต้นสังกัด  

กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงาน ต้นสังกัด 

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ         
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   

  พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรง
ตามความ ต้องการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   

9. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภาย       
ในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

10. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)  
11. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
12. ร้อยละครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                

มีค่าคะแนน  อยู่ที่ร้อยละ 96.75 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ล าดับ ประเด็นการด าเนินการ 
จ านวนครูและ

บุคลากร 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2562  
**ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
หัวหน้าแผนก/ส่วนงาน) 

16 15 93.75 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

86 86 100 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2562 86 83 96.51 
ค่าเฉลี่ยรวม 96.75 

 
เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู   

และบุคลากร 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับ        

ทุกส่วน   ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียนประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น  
2. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ

จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ส่วนงานประกันคุณภาพด าเนินการจัดท า ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)           

1 ครั้ง/สัปดาห์ 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน   
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         
ตามวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.58 มากที่สุด 

2 
ครูบุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปี 
ในการประกันคุณภาพและท างานเป็นทีม 

4.64 มากที่สุด 

3 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพร่วมกัน ก าหนดนโยบาย
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.63 มากที่สุด 

4 
ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์  (Agenda)      
ช่วยให้  พัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.59 มากที่สุด 

5 
การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ทุกปีการศึกษา 

4.61 มากที่สุด 

รวม  4.61 มากที่สุด 
 

5. ผลการประเมิน การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู และบุคลากร        
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด มีค่าคะแนนที่ 4.61  
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ผลสะท้อน: องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1474546129361714&set=pcb.1474546309361696&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSEaJMGZCglGNjqWS1_F6LlMgI5tWlLzZogSMUivcxb90nZCpFmpVbhDUU9JdE7Ll0J8II8c6ZSylD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1474546129361714&set=pcb.1474546309361696&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSEaJMGZCglGNjqWS1_F6LlMgI5tWlLzZogSMUivcxb90nZCpFmpVbhDUU9JdE7Ll0J8II8c6ZSylD
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2. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ประจ าปี 2562 ในวันที่  16 ธ.ค 2562 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444247799058214&set=pcb.1444248055724855&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB_NfAPAwhc20g3y7c6xXhVZCXEnU1d6VK0zGmUsj7bDwCbu3lX7eQoBKreBZJqyc2nReIPu-eAhNE9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444247799058214&set=pcb.1444248055724855&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB_NfAPAwhc20g3y7c6xXhVZCXEnU1d6VK0zGmUsj7bDwCbu3lX7eQoBKreBZJqyc2nReIPu-eAhNE9
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3. ดร.ธนภัทร มั่งคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ให้เกียรติพูด

ประสบการณ์การท าโครงการ Fin.ดี We Can Do Season 1 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะครูที่เข้า
อบรม ToolKit การสอนฯ  ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ 
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4. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ประชุม

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ โดยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี วันที่ 18 กันยายน 2562 
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5. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ เข้ารับการอบรมเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ.        

ด้านอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 
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6. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้รับคั ดเลือกเป็น

ประธานกรรมการกลุ่ม ที่ 28 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.2562 ณ Sea Breeze Jomtien Resort 
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13.  ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 

2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้าน
อาชีวศึกษาด้วยคะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 
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14.  เป็นสถานศึกษาแกนน าในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

 

 

จุดเด่น 
1. มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผู้เรียน  
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิธีด าเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

5. มีการจัดท ารายงาน และน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัย
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นระบบ
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการ
สอนได ้

3. อาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของระบบงานประกันคุณภาพ   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การสร้างเครื่องมือ เพ่ือปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดให้มี
การอ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนกลาง เนื่องจากแต่ละแผนกมีภาระงานค่อนข้างมาก และ
ควรมีการสื่อสารระหว่างแผนก เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของอาจารย์และ
บุคลากร  น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน  

3. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา
เพ่ือที่ครูและบุคลากร จะได้มีความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 
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สวนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  
ดานความรู  
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู
เกี่ ยวกับข อเท็จจริ ง  ตามหลักการ 
ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติ   ต าง ๆ ที่
เกี่ยวข องกับสาขาวิชาที่ เรียน หรือ
ท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ
หรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ  อ า ชี ว ศึ กษ าแต ละร ะดั บ
การศึกษา 

1.1.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการ         
ตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลด้านความรู้ 
1.1.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษาด้านความรู
เกี่ยวกับข อเท็จจริ งตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต างๆ                   
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ
หรือขอเท็จจริง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
1.1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net ผ่านเกณฑ์
ระดับประเทศ   
1.1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินหมวดทักษะชีวิตคะแนนเฉลี่ย
สะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด                   

1.งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 80 อ.อาภรณ์ศิริ 
 

2. ง า น ส รุ ป ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจ าปี  

ร้อยละ 60 อ.อัญจารีย์ 

3.งานสรุปผลการเรียนประจ าปี ร้อยละ 55 อ.อัญจารีย์ 

4. โครงการสอบ V-net  ร้อยละ 55 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 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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 ผสู 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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  
ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผู ส า เร็ จการศึกษามีทักษะที่ จ า เป น       
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชี ว ศึ กษาแต ละระดับการศึ กษา 
สามารถประยุกต ใช ในการปฏบิีติงาน 
และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.2.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของ ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและการประยุกตใช้ 

1.2.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษา          
มีทักษะ ที่ จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการสอบสมรรถนะรายชั้นปี  ร้อยละ 85 อ.เอกชัย 

2. โครงการ Smart Classroom  ร้อยละ 85 อ.เกียรติศักดิ์  
คนธสิงห์  

3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 85 อ.ปฐพล 

4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับดีมาก อ.เกียรติศักดิ์  
อยู่ดี 

5. โครงการสังคมไร้เงินสด Mymo go to 
School. 

ร้อยละ 90 อ.เตือนใจ 

6. โครงการตลาดนัด PYT   ร้อยละ 90 อ.ปภาวรินทร์ 

7. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด าเนินการทุก
สาขางาน อ.อภิวัฒน์ 

8. โครงการครูชุมชน ด าเนินการทุก
สาขางาน 

อ.ปภาวรินทร์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 9. โครงการ Five  Stars  Language ร้อยละ 85 อ.ยุรดี 

10. โครงการ เตรียมความพร้อมการสอบ 
HSK 

ร้อยละ 85 อ.จิรพรรณ 

11. โครงการส่งเสริมทักษะการ ท างาน  
ร ะดั บปร ะกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชี พชั้ น สู ง         
(ค่าย SMSQ) 

ร้อยละ 85 อ.กนกพร 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 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 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผู ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป
นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ     
ที่จ 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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  
ด า น คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แล ะ
คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค  
ผู ส า เ ร็ จ กา รศึ กษ าอาชี ว ศึ กษ ามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ ของชาติ ไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวด     
ลอม 

1.3.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผู
ส าเร็จการศึกษาเปนรายดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค 
1.3.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผู ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา        มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน 
1.3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย ทรงเป นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

1.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

2.งานอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบ
ปลอดบุหรี่ 

ระดับดีมาก อ.วรัษทญา 

3. โครงการวันแม่ 

ระดับดีมาก 

อ.เตือนใจ 

4. โครงการ Art and culture day อ.ศิวพร 

5. โครงการ พุทธมามกะ อ.วนัชราภา 

6. โครงการไหว้ครู อ.เตือนใจ 

7. กิจกรรม College is my home ระดับดีมาก อ.ชฎาภรณ ์

8. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา อ.เชิดชูเกียรติ์ 

9. กิจกรรม Sport  Day ระดับดีมาก อ.ภาสกร 
10. กิจกรรม Family  Day ระดับดีมาก อ.จุทามาศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

  11. กิจกรรม First   Day ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

12. โครงการส่งเสริมกีฬา ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.ภาสกร 

13. โครงการองค์การนักวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย อวท. 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.พรชัย 
อ.นครินทร์ 

14. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.ษรัญชนก 

15. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ร้อยละ 80 อ.ศิริขวัญ 

16. โครงการลูกเสือช่อสะอาด ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.เชิดชูเกียรติ 

17. โครงการ รด.จิตอาสา  ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.สุริยะ 

18. โครงการสถานศึกษาวิชาทหาร
เข้มแข็ง 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.สุริยะ 

19. โครงการค่ายราชพฤกษ์ ร้อยละ 90 อ.ธิดารินทร์ 

20. งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน ร้อยละ 85 อ.รุ่งนภา 

21.  ง าน ร ะบบช่ ว ย เ หลื อติ ด ต าม
นักศึกษา 

ร้อยละ 85 อ.รุ่งนภา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

  22.  โครงการ  สืบ อีดสานฮอยลอย 
กระทงยี่เป็ง 

ปีการศึกษาละ    
1ครั้ง 

อ.ชานนท์ 

เชี่ยวชาญ 
23.  โครงการเปิด โลกการเรียนรู้ สู่
สมรรถนะ 

ระดับดีมาก อ.เอกชัย 

24. โครงการ Fin D We Can Do. 
(ส่งเสริมเรื่องการออม) 

ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

25.โครงการสังคมไร้เงินสด Mymo go 
to School 

ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

26.  โ ค ร ง ก า ร แ ส ว ง ห า แ ห ล่ ง
ทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 

3 ทุน อ.กันต์ทรากรณ ์

27.  โครงการงานสถาปนาวิทยาลัย
ครบรอบ 18 ป ี

ระดับดีมาก  อ.สถาพร 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 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 งพอใจจากสถาน
ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ได้รับการตอบกลับจากสถาน
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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ที่  1. 4  
คุณลักษณะของผู้ เรียนที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม) 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ เรียนในแต่ละ
สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

1.4.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา        
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
1.4.2 นักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชา 

1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละ
สาขางาน 

ร้อยละ 85 อ.ศิริขวัญ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4  คุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1.4.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป       ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  70-79          ดีมาก 
ร้อยละ  60-69          ดี 
ร้อยละ  50-59          พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  49      ปรับปรุง 

1.4.2 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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลัก
สูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ชุ ม ช น  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ    
กลุ ม วิ ช า เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ ห ทั น ต อก า ร
เปลี่ ยนแปลงของ เทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน  โดย
ความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ     

2.1.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตอง
การของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 
2.1.2 สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ที่สอดคลองกับความ ต
องการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

ร้อยละ 85 อ.ปรีดา 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนสายอาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย 

3 แห่ง 
 

อ.ปรีดา 

3. โครงการพัฒนารายวิชาทักษะ
ชีวิต Skill For Life 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.เตือนใจ 

4.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี

ร้อยละ 85 
 

อ.ปฐพล 

5.งานพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

ร้อยละ 85 
 

อ.ธันย์รดา 

  6. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit  
center)  ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษาละ    

2 ครั้ง 

อ.เกียรติศักดิ์  
คนธสิงห ์
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน         
มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลมุวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.1.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ   
ตองการของผูเรียน 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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา   
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอย
างเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผู พรอมทั้งด
านคุณธรรม จริยธรรมและความ    เขมแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผู
เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แต ละระดับ
การศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ       
ดู แล ให ครู จั ดกา ร เ รี ยนการสอนรายวิ ช า             
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ์ 

2.1.1 สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
2.1.2 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.1.3 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.1.4 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.1.6 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูทุกคนมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

1.  งานสรุ ปครู ที่ มี คุณวุฒิ
การศึกษาและจ านวนตาม
เกณฑที่ก าหนด 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษาละ    

2 ครั้ง 
อ.จิรนันท์ 

2. โครงการพัฒนาครูด าน
คุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร)  

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา อ.จิรนันท์ 

3. โครงการพัฒนาครูด าน
วิชาการ ร้อยละ 85 อ.กนกพร 

4.  โครงการพัฒนาครูด าน
วิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษาละ    

2 ครั้ง 

 
อ.สรารัตน์ 

 
5.  งานส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบ รูปแบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 85 
 

อ.เอกชัย 
 

6. โครงการทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพรายวิชา ร้อยละ 85 อ.ปรีดา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

 2.1.7 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
2.1.8 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน
จากนักศึกษา 

7. งานจัดท าแบบนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 85 อ.ธันย์รดา 

8.  ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประเมินประจ า
ทุกเดือน 

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 

รอ้ยละของสาขาวิชาที่มีจ 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 ไม่น้อยกว่ า 20 ชั่ ว โมงต่อปี
การศึกษา 

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 
รอ้ยละ  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 ากับดูแลให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา 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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการ
บริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ภู มิ ทั ศ น์  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 สถานศึกษาจัดให้มีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลัง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงกับภาระหน้าที่
งาน 
2.3.3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
2.3.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
2.3.5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2.3.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการงบประมาณเพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ 

1. งานสรรหาครูและบุคลากร ผ่านเกณฑ์ อ.จิรนันท์ 

2.  งานจั ด โครงสร้ า งการ
บริหารงานในองค์กร 

ด าเนินการ        
ปีการศึกษาละ    

1 ครั้ง 
อ.จิรนันท์ 

3 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับเลื่อนขั้น
เงิน  

ด าเนินการ        
ปีการศึกษาละ    

1 ครั้ง 
ดร.ธนภัทร 

4 .  ง า น ร ว บ ร ว ม ผ ล ง า น
ประจ าปีของครูและบุคลากร 

ด าเนินการ       
ปีการศึกษาละ   

2 ครั้ง 
อ.จิรนันท์ 

5. งานพัฒนาสภาพแวดลอม      
ภูมิทัศน์ 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา อ.วุฒิพงษ์ 

6 .  ง า น พั ฒ น า อ า ค า ร       
สถ านที่  ห อ ง เ รี ย น  ห อ ง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

 
ด าเนินการตลอด

ปีการศึกษา อ.ชานนทร์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

  7. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.บุพรรณี 

8. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.วุฒินันท ์

9. งานจัดหาครุภัณฑ์      ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.เกียรติศักดิ์  
อยู่ดี 

10. งานจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการ       
ปีการศึกษาละ     

2 คร้ัง 

ดร.ธนภัทร 

11.  โค รงกา รพัฒนาระบบ
ข้ อมู ล ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า ร 
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.กานต์ 

12. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท ความเร็ว
สูง 2562 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.เกียรติศักดิ์  
คนธสิงห ์

13. โครงการส่งเสริมกีฬา ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.ภาสกร 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ       
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                  ดมีาก 
1:15-18                  ด ี
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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน า
นโยบายสูการปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ
ที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ         
ผู เรี ยน รวมทั้ งการช วยเหลือ ส งเสริม 
สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน วยงานที่ เกี่ยวข อง        
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.4.1 สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 
2.4.2 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 
2.4.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตามนโยบายส าคัญ
ของหนวยงานตนสังกัด 
2.4.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 

1. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ E to E  

ร้อยละ 85 อ.เอกชัย 

2. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.รุ่งนภา 

3. โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ เรียนสายอาชีพชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น Pre-V.Ed. 

 
3 แห่ง 

 

 

อ.ปรีดา 

 
4. การจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาค ี

30 แห่ง อ.ปรีดา 

5. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ระดับดีมาก อ.เตือนใจ 

6. โครงการองค์การ นักวิชาชีพ     
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.พรชัย 
อ.นครินทร์ 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

อ.ธิราวุฒิ 
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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 

รอ้ยละ  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 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

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 

2.5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.5.2 สถานสถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.5.3 การประเมินคุณภาพภายใน 
 

1.  โครงการ พัฒนาระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 360 องศา 

ด าเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

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

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
2.5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละของจ านวน ผู้ บริหาร 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 ครั้งข้ึนไป             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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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

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  

3.1.1 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรต
าง ๆ ในประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1.2 สถานศึกษามีความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร     
ตางๆกับต่างประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ ระดับดีมาก อ.กันต์ทรากรณ์ 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-Vocational 
Education : Pre-VEd.) 

3 แห่ง 
 

อ.ปรีดา 
 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit  center) ทุก
สาขาวิชา 

ด าเนินการ     
ทุกสาขาวิชา 

 
อ.เกียรติศักดิ์ 

คนธสิงห์ 

4. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจาก
ภายนอกให้ผู้เรียน 

3 ทุน ส.อ.กันต์ทรากรณ์ 

5.โครงการส่ง เสริมการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

ร้อยละ 85 อ.ปฐพล 

6. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร      
ออมสิน 

ร้อยละ 85 อ.ษรัญชนก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

  7. โครงการสั งคมไร้ เ งินสด ร่ วมกับ
ธนาคารออมสิน 

ร้อยละ 90 อ.เตือนใจ 
 

8. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ   

ร้อยละ 85 
 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อยู่ดี 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนใน
ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

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                    ดีมาก 
2 โครงการ                    ดี 
1 โครงการ                    พอใช้ 
ไม่ได้ด าเนินการ              ปรับปรุง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ  โครงการสนับสนุน 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรม            
สิ่ งประดิษฐ งานสร างสรรค งานวิ จั ย  
สถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุน ใหมีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ งานสร างสรรค
งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู เรียน หรือร วมกับบุคคล ชุมชน     
องคกร ตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย   

3.2.2 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย           
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
เผยแพรสูสาธารณชน 

3.2.3 สถานศึกษาส่งเสริม ให้นักศึกษาท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย 

3.2.4 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย           
ของนักศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

1.  ง า น พั ฒ น า ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

ร้อยละ 6 
 

อ.ปภาวรินทร์ 
 

2. งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน
ของครูและบุคลากร   

ร้อยละ 85 อ.บุพรรณี 

3. โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่         
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ร้อยละ 85 ของ
สาขาวิชาชีพ 

 

อ.ปฐพล 
 

4 .  โ คร งกา ร เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย 
นวั ตกร รม  สื่ อกา รสอนของครู 
บุคลากร และนักศึกษา 

ด าเนินการทุกปี
การศึกษา 

อ.บุพรรณี 
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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 และเผยแพรสูสาธารณะชน 

เป้าหมาย ข้อพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค 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
ศึกษาท้ังหมด 

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  
 

ร้อยละ  1 ได้เผยแพร่ระดับประเทศ                      ดีเยีย่ม 
ร้อยละ  5 ได้เผยแพร่ระดับภาค                           ดีมาก 
ร้อยละ  10 ได้เผยแพร่ระดับจังหวัด                      ดี 
ร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา                พอใช้ 
น้อยกว่าร้อยละ  80 ได้เผยแพร่ระดับสถานศึกษา      ปรับปรุง 
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ภาคผนวก   
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

โดย หน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ปรากฎผลดังนี้ 
1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง       
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
การด าเนินการ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
มีองค์ประกอบสมบูรณ์ มี SWOT วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ภารกิจ 
3. องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคล้องกัน 
4. แผนงานโครงการสอดคล้องกับการพัฒนา
มาตรฐาน/ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

1. มีการบันทึกข้อมูลการประเมินผ่านระบบออนไลน์
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.vesar.org  ให้ครบถ้วน 

5 การติ ดตามผลการด า เนินการ  เ พ่ือ พัฒนา
สถานศึกษา 

1. มีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลการประเมินใน
ระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.vesar.org  

 

 

 

http://www.vesar.org/
http://www.vesar.org/
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ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินการ 

6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. เขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน์       
ผ่าน เว็บไซต์ www.vesar.org โดยน าเสนอข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือสะท้อนผลการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นประเมิน 
2. พิมพ์รายงานการประเมินตนเองจากระบบ
ออนไลน์ 
3. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนา
สถานศึกษา ให้ ส านั ก ง านคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา  พ.ศ.2561            
โดยภาพรวม จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.97) 
โดยมีผลการประเมินจ าแนกตามมาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน ดังนี้  

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มี คุณภาพอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.16) เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผล ดังนี้  

2.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.08)  
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม       
(ร้อยละ 97.08)  
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.31)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ               
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้     
ในครั้งแรก  
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ  
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
6. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้ เรียนมีจิตอาสาสร้าง 
ประโยชน์ให้กับ ชุมชน และสังคม  

 
 
 

http://www.vesar.org/
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน  
2. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์     
ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพ 

   ในระดับท่ีสูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่  
หลักสูตรก าหนด  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้
เข้าร่วม การประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะ วิชาชีพ
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

2.2 มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)            
เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)  
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม     
(ร้อยละ 100) 2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ย อดเยี่ยม        
(ร้อยละ 100)  
2.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน      
ในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน  
3. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ  
4. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
5. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายได้
อย่างมีคุณภาพ  
6. ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น
ข้อมูล ได้เต็มศักยภาพ  
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8. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้        
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม    
และใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ  
12. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชี วศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ  
13. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม          
มีความพร้อม เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
14. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบ การ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
15. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อม และ เพียงพอ
กับผู้ใช้บริการ  
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานสารสนเทศภายใน สถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ  
17. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง 
ประโยชน์ให้กับ ชุมชนและสังคม  

จุดที่ควรพัฒนา 
 –  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
-  

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อย ละ 97.5) 
เมื่อจ าแนก เป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้  

2.3.1 ด้ านความร่วมมือในการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้  ผลการประเมินอยู่ ใน             
ระดับยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 100)  
2.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ     
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.5)  
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จุดเด่น  

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้      
ในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม        
และใช้ นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษา
อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ         
5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้ เรียนมีจิตอาสาสร้าง 
ประโยชน์ให้กับ ชุมชนและสังคม  
6. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายได้
อย่าง มีคุณภาพ  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์    
ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้
เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดั บชาติ และระดับ
นานาชาติหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา           
พ.ศ. 2561 
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รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

1. รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 
http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award01.pdf 

 

2. รางวัลและผลงานของ ครู 
แผนกการบัญชี 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award02.pdf 

  

 

 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award01.pdf
http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award02.pdf
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แผนกการตลาด 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award08.pdf 

 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award03.pdf  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award08.pdf
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แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award09.pdf 

 
แผนกภาษาต่างประเทศ 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award10.pdf 
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แผนกสามัญ 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award07.pdf 

 
แผนกช่างยนต์ 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award04.pdf 
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แผนกไฟฟ้าก าลัง 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award05.pdf 

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award06.pdf 
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3. รางวัลและผลงาน ของบุคลากร 

http://www.payaptechno.ac.th/PDF/award/award11.pdf 
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รายงานผลตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 27 ข้อ 

1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.1.pdf 

 
 

 วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการhttps://www.youtube.com/watch?v=HRWWHQbfEww  
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=GsN1axJojKA 
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1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.3.pdf 

                     
           

  วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=BdhghMsb5a0 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย      

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.4.pdf 

 
            

 วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=A__-sWXo0UA  
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              1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.5.pdf 

             
             

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=Jvp-uyl1ums 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jvp-uyl1ums


           303 
 

 

 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.6.pdf 

       
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=X0gTQBmwMwE 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.7.pdf 

 
  

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=GCQ9GN6zZUs 
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1.8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.8.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ  https://www.youtube.com/watch?v=FgJ1vudE-8o 
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1.9 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/1.9.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=GVsU3U62DKQ         
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2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2.1.1.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=9x8hCAOojCY 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม  
      หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2.1.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=c1pCjZywhZQ 
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   2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2.2.1.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=1AnLWAq9kFE 
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2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใช้  
      ในการจัดการเรียนการสอน  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2.2.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=Ku82mLU8l3w 
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3. ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 
     3.1 ด้านครูผู้สอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.1.1.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=MhamoJ6IZIA 
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3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.1.2.pdf 

                      
           
  วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการhttps://www.youtube.com/watch?v=CdBK3JHKbWM 
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3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพhttp://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.1.3.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=ZX9H3uZk8jA 
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      3.2 ผูบริหารสถานศึกษา   

 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
https://gg.gg/jlk7ahttp://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.2.1.pdf 

           
วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=aPhU4B_2F2I             
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3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.2.2.pdf 
 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=qcbfWkciCgM 
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3.2.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/3.2.3.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=APaOscx3oy8              
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4. ดานการมีสวนรวม 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/4.1.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=vm7qLbMDgMg 
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5.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/4.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=KdfVUMJXpGs
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5.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/4.3.pdf 

                         
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการhttps://www.youtube.com/watch?v=wsGCDSrVGMw
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5. ดานปจจัยพื้นฐาน 
 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/5.1.pdf 

                                        
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=Exqs2PI1L4A 
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  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/5.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=mEmm0Y_IEag 
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5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/5.3.pdf 

                       
 
               วีดโีอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=zJ6lk9tIbrc 
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 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา        

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/5.4.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=YgQ4PuMn4nk 
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5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/5.5.pdf 

 
วีดีโอ สรุปผลการด าเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=qqJZCjjtlv0 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 2562 
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