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ค าน า 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจัดการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑแ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเป็นไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง โดยทุกปีการศึกษาจะตองรายงาน
ผลการประเมิน ตามมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปิดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
 วัตถุประสงคแของรายงานผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดย
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 

โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขั้นตอนงานประกันคุณภาพ
ภายในโดยผูบริหาร ครูและบุคลากรประชุมเพ่ือสรุปงานตามแผนปฎิบัติการประจําปี สรุปโครงการ กิจกรรม 
หลังจากนั้นทีมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยโดยแตละสาขาวิชาและสวนงานมารวมกันสรุปรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจําปี
การศึกษา 2563 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยฯจึงไดจัดทํา รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 3 
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคแ  
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ดานความรู 
 ประเด็นการประเมิน 1.2 ดานทักษะและการประยุกตแใช 
 ประเด็นการประเมิน 1.3 ดานคุเณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 

 ประเด็นการประเมิน 1.4 ดานคุณลักษณะ ของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขา     
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.2 ดานการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  ประเด็นการประเมิน 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฎิบัติ 
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  ประเด็นการประเมิน 2.5 ดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (เพ่ิมเติม)  
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   ประเด็นการประเมิน 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   ประเด็นการประเมิน 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 
 ดังนั้น รายงาน เลมนี้ จึงเป็นสวนหนึ่งของที่สถานศึกษาที่ไดติดอาวุธทางปัญญาและนําพาผูเรียน ครู 
บุคลากรและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหเดินทางไปบนเสนทางแหงคุณภาพ เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติตอไป 
 
 

 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

                                                                      พฤษภาคม  2564 
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 ส่วนที่ 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกคิดเป็น รอยละ 

87.10  ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นรอย

ละ 60.79 ระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 3 
3. ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงการเป็นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 19 คน       

คิดเป็นรอยละ 100  โดยผูเรียนไดผานหลักสูตรการอบรมใหความรูในการเขียนแผนธุรกิจ ไดพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการและการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยูในเกณฑแ มากที่สุด  

4. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษาและไดรับ
รางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 4 คาคะแนน 4 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ไดคาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่สําเร็จการศึกษาของรุน คิดเป็นรอยละ 70.36 ของจํานวนผูเรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา 

6. ผูเรียนรอยละ 100  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยแ และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณคาและรวม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผานมา ที่มีงานทํา หรือศึกษาตอ คิดเป็น
รอยละ 93.72  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คาคะแนน  5 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด
ในปีการศึกษาที่ผานมา 

8. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพโดยผานกระบวนการตางๆ          
จนมีคุณลักษณะที่โดดเดน และมีอัตลักษณแที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็นรอยละ 99.8 ของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบประเภทวิชาที่ จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ โดยพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในทุกสาขาวิชา คิดเป็นรอยละ 
100  
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10. รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นรอยละ 100  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ มีการจัดการเรียนรูสูการปฎิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ

ครูผูสอน มีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพคิดเป็นรอยละ 100 
12. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน ผูเรียนเป็นสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนคิดเป็นรอยละ 100 ของจํานวนครูทั้งหมด 
13. ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นรอยละ 89 ของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอน

ตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง 
14. ครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทําขอมูลผูเรียนเป็นรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู
และครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนมีผลการประเมินคาเฉลี่ย  
รอยละ100 คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

15. ครูผูสอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นรอยละ 97.18  ของจํานวนครูทั้งหมด 
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ 

โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึง อินเตอรแเน็ท(Internet Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี(Dynamic Host 
Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) อินเตอรแเน็ตความเร็วสูง บรอดแบนดแ 3bb 
Leased Line Fiber Optic มีอุปกรณแกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ทไรสาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย 
จํานวน 39 ตัว 

17. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2563 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

18. สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู โรงฝึกงาน หรืองานฟารแม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานรอย
ละ 9.67 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม คาคะแนน 5 

19. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม  คาคะแนน 5 

20. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยแวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ โดยมีผูเขาใชบริการรอยละ 82.98 และมีผลการประเมินจาก
ผูใชบริการอยูในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 

21. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน การสอน 
การสืบคน จํานวนหองเรียน หองปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นรอย
ละ 100 ของจํานวนหองเรียน หองปฎิบัติการที่ใชในการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
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22. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยไดเปิดสอนทั้งหมด 19 สาขาวิชาและไดจัดการเรียนการ

สอนในระบบทวิภาคี จํานวน 9 สาขาวิชา คิดเป็น รอยละ 47.37 
23. บริหารสถานศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่องโดยครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รอยละ 97.31 ของจํานวนครูและบุคลากรทั้งหมด  

24. ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

25. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา คิดเป็น
รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 

26. สถานศึกษามี การบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มีผลการประเมินโครงการอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คาคะแนน 
5 

27. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย มีผลการประเมินได             
คาคะแนนระดับ 4 ระดับ  ดีเลิศ  จากหัวขอการประเมิน ดังนี้  

27.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย   
ในสถานศึกษา  

27.2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนแจริง       
ในระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย 
ระดับชาติ 
1.2 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหผู เรียนไดเขาแขงขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งรวมกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและ การแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 และกีฬา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

2. นักศึกษาผูเขาแขงขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น รวมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาล 
นักศึกษาของวิทยาลัย สามารถชนะการแขงขันและ และเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคเหนือ และไดรางวัล
ระดับชาติ 

3. นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยที่ รวมการแขง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ระดับชาติ ในหลายรายการ สามารถทําผลงานไดอยางยอด เยี่ยม ไดรับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหผูสําเร็จการศึกษา ไดฝึก
ทักษะการทํางานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุขในสิ่งที่ผูสําเร็จ
การศึกษาชอบและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพไดมองเห็นการเรียนรูของผูสําเร็จการ ศึกษาเป็นสําคัญและวิทยาลัยเชื่อ
วาทักษะการทํางานพ้ืนฐานตางๆจะเกิดขึ้นไดนั้นผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณลักษณะที่โดดเดนในสาขาวิชาชีพอยาง 
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ชัดเจน เพ่ือขีดความสามารถในการทํางานในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษานั้น

เป็นการสรุปรวมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณแของ
ผูสําเร็จ การศึกษารวมกันวาผูสําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเดนและเหมาะสมสูความตองการของสถาน
ประกอบการในอนาคตตอไป 

5. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยให
อาจารยแผูสอนทุกคนจัดทํางานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เลม 

6. วิทยาลัยฯไดจัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสรางสภาพแวดลอมที่ดีอันจะนําไปสู
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี มีความรูสึกเป็นเจาของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันตอสถาบันอัน
จะนํามาเพ่ือความสุขที่ไดจากการทํางานรวมกัน 

7. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดทําความรวมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการและ

หนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ภาครัฐและเอกชน จํานวนไมนอยกวา 184 แหง 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดชวงเวลาสําหรับการทบทวนโดยวางกําหนดการในการใหนักศึกษาเขาศึกษาขอมูลจากคลัง

ขอสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาขอมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานใหกับที่ปรึกษาเพ่ือชวยกระตุนให
นักศึกษาทบทวนเนื้อหากอนการสอบ Pre V-NET ที่วิทยาลัยจัดให และกอนการสอบ V-NET ที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติจัดสอบ 

2. การแขงขันมีทั้งรายการของรัฐบาลและเอกชนทําใหตองใชเวลาในการฝึกซอมเป็นระยะเวลาตอเนื่องกัน
ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาที่เป็นตัวแทน 

3. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑแที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และทันตอเทคโนโลยี
สมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยสําหรับการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง จะทํา
ใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจและเกิดทักษะ ทําใหเมื่อออกปฏิบัติงานจริง จะสามารถปฏิบัติงานไดทันที 

4. ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการภายในของครู 
5.จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันขาดสภาพคลอง ทําใหสถานประกอบการบางใหที่ทําความรวมมือกับ

วิทยาลัย อาจจะไมตองกําลังคนเพ่ิม และไมสามารถจายคาตอบแทนใหกับนักศึกษาได จึงชะลอการรับนักศึกษา 
ระบบทวิภาคี ในอนาคตจะทําใหมีแนวโนมวาสถานประกอบการจะไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียนใน
ระบบทวิภาค ี

6. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยการรวมมือพัฒนาการศึกษารวมกับอาชีวศึกษา ภาครัฐบาลและ
เอกชนดวยกันมากขึ้นในลักษณะความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

7. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแงานสรางสรรคแ หรือ
งานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิทยาลัยควรมีการจัดทําสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET โดยจัดการ

ทดสอบ Pre-test ตนภาคเรียนที่ 2 
2. ควรจัดสรร คัดเลือกรายการแขงขันที่จะเขารวมอยางดี เพ่ือจัดสรรเวลาการฝึกซอมไมใหกระทบ ตอการ

เรียนการสอนของอาจารยแและผูเรียน 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ในการทํา

ความรวมมือในปีตอไป ควรขอความอนุเคราะหแสถานประกอบการจัดหาเครื่องมือหรือครุภัณฑแใชจริงในสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาจะไดเตรียมความพรอมและไดฝึกปฏิบัติกอนออกไปปฏิบัติงานจริง 

4. ควรเริ่มพัฒนาอุปกรณแระบบแมขาย(Server) และหองบริหารจัดการแมขาย(Server Room) ใหเป็นจุด
ศูนยแรวมขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ืองายตอดูแลและการบํารุงรักษา 

5. วิทยาลัยตองแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ ภายในจังหวัดและตางจังหวัดใหเพียงพอตอ
จํานวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนในทุกปีการศึกษา 

6. มีแผนงานการแสวงหาความรวมมือ ทางการศึกษารวมกับเครือขายสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. ควรมีการผลักดันใหมีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ หรืองานวิจัยดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  
ผูบริหารวิทยาลัย มีการสรางความเชื่อมั่นใหผูเกี่ยวของ และสถานประกอบการใชหลักการบริหาร แบบมี

สวนรวม โดยเนนการเป็นชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) มีกลยุทธแ        
ในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจแบบมีสวนรวม ในกลยุทธแที่ 4  จัดการศึกษาดวยการมุงเนน
นักเรียนเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของในระดับสถานศึกษาและกลุมสถานศึกษาผานรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษ     
ที่ 21  
นโยบาย 
    1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 
    2. สรางชุมชนแหงการเรียนรูครูเพื่อศิษยแ  
    3. สงเสริมการเรียนรูที่แทจริงหรือชีวิตจริงใหแกผูเรียน 
    4. ปลูกฝังคานิยมความเชื่อท่ีดีตอเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหผูเรียน 
    5. สงเสริมการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน ดวยการประเมินผลตามสภาพจริง 
    6. พัฒนาความเขมแข็งของสถานศึกษาดวยการรวมมือของกลุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม-ลําพูน 
โครงการ/กิจกรรม 
 1) โครงการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 2) โครงการพัฒนางานวิชาการรวมกันทั้งสถานศึกษาโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  
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Professional Learning Community (PLC) 
 3) โครงการพัฒนาทักษะการใชชีวิต (Life Skill) ใหกับนักศึกษาผานกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 
 4) โครงการสัมมนาเสนทางอาชีพใหผูปกครองและผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษา 
 5) โครงการอบรมครูเรื่องการการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
 6) โครงการนิเทศการสอนการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
 7) โครงการสรางชุมชนแหงการเรียนรูของกลุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม-ลําพูน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปูาประสงคแของ
หนวยงานตนสังกัดทุกๆ นโยบาย จนสงผลใหมีรางวัลแหงความสําเร็จ อาทิเชน 
 1. วิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีความรวมมือผานการลงนาม
ขอตกลงรวมกันจํา.นวนทั้งสิ้น 42 แหง และในแตละปียังขยายความรวมมือออกไปอีก 

 2. วิทยาลัยจัดตั้งศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาอยางเป็นรูปธรรมผานการตรวจประเมินจากศูนยแ
สงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือซึ่งไดรับรางวัล 2 ปีซอน โดยในปี 2563 ไดรับผลการประเมินศูนยแบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ตามเกณฑแการประเมินศูนยแบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 
16 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 3. วิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอยางเป็น
รูปธรรมและไดรับอนุมัตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม ผูบริหารตั้งแตผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ ผานการฝึกอบรมผูกํากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรูชั้นสูง A.T.C จํานวน 8 คน และมีครูผูกํากับลูกเสือที่
ผานการอบรมขั้นความรูเบื่องตน B.T.C จํานวน 20 คน 
 4. วิทยาลัย จัดตั้งองคแการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) อยางถูกต องตามระเบียบและเป็น
รูปธรรมไดรับประกาศจัดตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สงเขารวมการประชุมองคแการวิชาชีพทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ไดรับการประเมินการจัดตั้งในระดับผาน  
 5. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเขารวมอบรมโรง เรียนคุณธรรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนรุนที่1 และรวมเป็นวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิสถิรคุณ  

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดเป็นโรงเรียนตนแบบวินัยทางการเงิน Fin D We can do 
รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ Innovation 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคแ โครงการ Best Practice         
ในมาตรฐานที่1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคแในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด ผลงานสงเสริมคววามรูทางการเงิน
ภายใตโครงการ Fin.ดี We can do!! Season 2 ระดับโครงการสรางสรรคแ ประเภทสิ่งประดิษฐแ  และไดรับคัดเลือก
ใหเป็นสถานศึกษาตนแบบดานกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีวินัยทางการเงิน จัดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

  ปัจจุบัน บุคคลที่ประสบความสําเร็จโดยสวนใหญในสังคมมิไดมีเพียงทักษะวิชาชีพที่ดีเพียงเทานั้น 
แตยังตองมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเป็นในเรื่อง  ความรับผิดชอบ ความพยายาม ความ
มานะบากบั้นอดทน  ความมีจิตสาธารณะ คิดถึงผูอ่ืน การวางแผนอนาคตของตนเอง วางเปูาหมายใหชัดเจน  
และที่สําคัญที่สุดคือ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการตัดสินใจและวางแผนการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง  
  จากเหตุผล และสภาพปัญหาของวัยรุนไทยในปัจจุบันรวมถึงสภาพของนักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่เราพบเห็น พบวา นักศึกษายังขาดทักษะในการใชชีวิต โดยเฉพาะขาด
ทักษะในเรื่องการยับยั้งชั่งใจ การรอคอย วิ่งตามกระแสนิยมในเรื่อง วัตถุนิยมตาง ๆ เนนการบริโภคความ
สะดวกสบาย การใชเงินเกินตัว ขาดกระบวนการใชเหตุผลในการใชจายเงิน ขาดการวางแผนอนาคตของตนเอง  
ทําใหเกิดภาวะ หนี้สินลนพนตัว เริ่มเป็นหนี้ตั้งแตยังไมไดทํางาน ขาดการบริหารการเงินอยางมีวินัย โดยเฉพาะ
เรื่อง วินัยทางการเงิน ซื้อของใชฟุุมเฟ่ือย เชน โทรศัพทแมือถือ ราคาแพง , เครื่องสําอาง, ตกแตงรถ , ศัลยกรรม
เสริมความงาม ซึ่งเรื่องเหลานี้แทบไมไดมีความจําเป็นเลยสําหรับนักศึกษา 
   ดังนั่น จากเหตุดังกลาว อาจารยแทีม Smart Teacher Smart Fin จึงไดคิดริเริ่มที่จะทําโครงการ 
“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง  ด้วยการออม”  ในการนําคุณธรรม จริยธรรม และ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขา
มาสรางกระบวนการที่ทําใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้น และไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ Fin.ดี We can do!! Season 1 ในปีการศึกษา 2562 ดังนั่นในปี
การศึกษา 2563 วิทยาลัยก็ไดทําโครงการเขาประกวดตอเนื่องกับธนาคารแหงประเทศไทย และไดรับรางวัล
ชนะเลิศเป็นปีที่ 2 ติดตอกัน โดย  ผาน 2 กิจกรรม ไดแก 

1.  สร้างชุดการเรียนรู้เรื่อง วินัยทางการเงินผ่านในรายวิชา Skill for life และขยายผลการทําโครงการ
ใหกับสถานศึกษาอาชีวะอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจโดยนักศึกษาและครูทีม Smart Fin 

2. สรางนวัตกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการออมเงิน คือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ชื่อวา 
“น้องฮฮมตัง”  โดยใชหลักคิด “บาทเดียวก็ออมได้”  โดยนักศึกษาและครูทีม นองฮอมตัง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคคลากร และนักศึกษาทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินโดย

มีวินัยทางการเงินที่สูงขึ้น 
2.  เพ่ือใหสถานศึกษาเป็นตนแบบองคแกรที่สงเสริมใหนักศึกษามีวินัยทางการเงิน 

3.กรอบแนวคิด  
 กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการกิจกรรมใหนักศึกษาเกิดวินัยทางการเงินโดยไดนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช ไดแก 

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง 
และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไปอยางมี 



8 

 

 

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ 
          ๓. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น       
โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 

๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะ
นําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
           ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตยแสุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 4. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 ขั้นความตระหนัก (Awareness) 
1.1 กําหนด คุณลักษณะของ ผูเขารวมโครงการทุกคน แบบ Smart Fin 

1.1.1  S =   Save   =  มีความประหยัด 
1.1.2  M  =  Motivation = มีความมุงมั่น 
1.1.3  A =  Achieve = มีการตั้งเปูาหมาย 
1.1.4  R =  Responsibility  =  มีความรับผิดชอบ 
1.1.5 A =  Timing =  มีการกําหนดระยะเวลา 

1.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วินัยทางการเงิน และเทคนิคการออมเงิน   
อยางไรใหประสบความสําเร็จใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

1.2.1  จัดอบรมใหกับครูและนักศึกษาทีม Smart Fin และ ทมี ฮอมตัง 
1.2.2  จัดอบรมใหกับนักศึกษาแกนนําระดับชั้น ปวช.1  กลุม  Little Manager  โดย วิทยากร 

ผูเชี่ยวชาญจากธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ 
1.2.3  นักศึกษาแกนนําวางแผน การขยายผลความรู และแนวทางท่ีไดรับจากการอบรมโดยวิธีการที่ 

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของเพ่ือนนักศึกษาในหองของตนอง ผานในรายวิชา Skill For life 
1.2.3  จัดทํานวัตกรรมการสอน (แผนการสอน) รายวิชา  Skill for life ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1  

โดยจะเนน เนื้อหาการสอนในเรื่องของ วินัยทางการเงิน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ 2  ขั้นขั้นที่ 2 ความพยายาม (Attempt) 

2.1  กําหนดกิจกรรมวัน Saving Day ลงในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาที่ 
เขารวมโครงการไดถอดบทเรียนจากการเรียน และนําเสนอในวันดังกลาว เป็นประจําทุกปีการศึกษา 

2.2  สรางเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ชื่อ “นองฮอมตัง”  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีการออมเงินเพ่ืมมาก 

ยิ่งขึ้น 

2.3  บรรจุเนื้อหาการสอนเรื่องวินัยทางการเงิน ลงในรายวิชา Skill for life ที่จะสอนใหกับนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.1 โดยมีกระบวนการกิจกรรม ดังนี้ 

2.3.1  สรางวินัยทางการเงินภายในสถานศึกษา 
นักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของตนเอง เพ่ือครูจะไดนํามาจัดกลุม
นักศึกษา 
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1. นักศึกษาแตละคนจะไดรับสมุดแจกคนละ 1 เลม เรียกวาสมุด “สรางฝันดวยการออม” 
2. แจกเอกสาร ใบวางแผนการออมโดยใชหลัก “จําเป็นหรือแคอยากได” ใหนักศึกษาทํา      

โดยใหอาจารยแ อธิบาย เป็น ขอ ๆ ใหนักศึกษาพรอม ๆ กัน 
3. อาจารยแผูสอนวิชา Skill for life ใหคําแนะนํากับนักศึกษาเก่ียวกับ เปูาหมายของนักศึกษา 

ที่กําหนด โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไปไดจริงของนักศึกษา 
4.  เมื่อนักศึกษาตั้งเปูาหมายการออม จํานวนเงินที่ตองการจากการออมเรียบรอยแลว  

นักศึกษากําหนดระยะเวลา และจํานวนเงินที่จะออมในแตละวันเพ่ือใหถึงเปูาหมายโดยเรากําหนดระยะเวลาให 1 
ภาคเรียน โดยบันทึกลงในสมุด สรางฝันดวยการออม  

5. นักศึกษาเริ่มการออม ทุก ๆ วัน ตามเปูาหมายที่ตนเองกําหนด  
6. การตรวจสอบการออมเงินของตนเอง 
7. ในการออมทุกครั้ง นักศึกษาจะไดรับการสแตมมแ ลงในสมุด เพื่อเป็นการดูความถี่ของ 

การออมของตนเอง หากนักศึกษาคนใดมีการออมไดตามเปูาหมาย ไดดาวครบ สามารถนํามาแลกเป็นของรางวัลได 
8. ในคาบเรียนวิชา Skill for life อาจารยแจะตรวจสอบ สมุดบันทึกการออม หากนักศึกษา    

คนใดมีการออมเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็ออกมาเลา และ แนะนําเพ่ือน ๆ ที่ยังออมไมไดตามเปูาหมายเพ่ือสรางแรง
บันดาลใจและแรงกระตุนใหเพื่อนเกิดการออม 

9. กิจกรรมถอดประสบการณแเรื่อง วินัยทางการเงิน   ประกวดคลิป VDO ถอดประสบการณแ 
เรื่องการออมเพ่ือเขาแขงขัน โดยผานทาง Facebookและ นําเสนอผลงานการออมเงินของหองตนเอง ในงาน        
วัน Saving Day 

2.4 ตลาดนัด PYT  เราสรางกระบวนการที่สงเสริมใหนักศึกษาหารายไดจากเงินออมของตนเอง โดยใน 
ทุก ๆ เดือน วิทยาลัยจะจัดกิจกรรม ตลาดนัด PYT ขึ้น โดยนักศึกษาสามารถนําเงินออมของตนเอง มาลงทุนรวมกับ
เพ่ือน ๆ และนํากําไรที่ได ไปตอยอดการออมเงินในทุก ๆ เดือน 

2.5 กิจกรรม ตัวอยางที่ดี มีคามากกวาคําสอน  เป็นกิจกรรมแรกที่เราดําเนินการโดยการชวนผูบริหาร  
อาจารยแ บุคลากรในวิทยาลัยทุกคนมาเป็นแบบอยางที่ดีดานการออมเงินใหกับนักศึกษา โดนทุกคนจะมีการออมเงิน
โดยการหยอดกระปุกออมสินในทุก ๆ วัน และถายภาพการออมเงินของตนเอง ลงใสสื่อ Social ตาง ๆ เชน 
Facebook เพ่ือสรางกระแส และสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา 

2.6  เป็นสถานศึกษาตนแบบในการขยายผลโครงการ ใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
  5. ผลการด าเนินการ   

ขั้นที่ 3 Achieve  การสรุปผลและบรรลุเปูาหมาย 
5.1  ดานนักศึกษากลุมแกนนํา (Little Manager) ที่เขารวมโครงการ  

ดานความรู ความเขาใจเรื่องวินัยทางการเงิน 
1. นักศึกษารอยละ 100 ตอบแบบสอบถามวา เมื่อเขารวมโครงการแลว นักศึกษามี 

ความตระหนักและเขาใจคําวา วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนมากที่สุด 
2. นักศึกษารอยละ 86 ตอบแบบสอบถามวา มีความเขาใจเรื่องวินัยทางการเงินวาเป็น 

เรื่องท่ีมีประโยชนแและตองนําไปปฏิบัติใหไดระดับมากท่ีสุด 
3. นักศึกษารอยละ  11  ตอบแบบสอบถามวา มีความเขาใจ เรื่องวินัยทางการเงินเป็น 

เรื่องท่ีมีประโยชนแและตองนําไปปฏิบัติใหไดระดับมาก 
4. นักศึกษารอยละ  3  ตอบแบบสอบถามวามีความเขาใจ เรื่องวินัยทางการเงินเป็นเรื่อง 

ที่มีประโยชนแและตองนําไปปฏิบัติใหไดระดับปานกลาง 
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5.2  ดานนักศึกษา ที่เขารวมโครงการ  

ดานความรู ความเขาใจเรื่องวินัยทางการเงิน 
1. นักศึกษารอยละ 92 ตอบแบบสอบถามวา นักศึกษามีความตระหนักและเขาใจคําวา  

วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนในระดับมากที่สุด 
2. นักศึกษารอยละ 8  ตอบแบบสอบถามวา นักศึกษามีความตระหนักและเขาใจคําวา  

วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนในระดับมาก 
5.3  การสรางเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ “นองฮอมตัง”  วิทยาลัยไดดําเนินการสรางเครื่องฝากเงิน 

อัตโนมัติไดเสร็จตามแผนที่วางไว  โดยนักศึกษาสามารถ ฝากเงินทุกวัน ทุกวลาได เงินที่นักศึกษากฝาก จะเขาบัญชี
ธนาคารโรงเรียนของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ  ทําใหงายตอการฝากเงิน  “บาทเดียวก็ออมได้” 

5.4  กิจกรรม Start working,Start saving  อบรมใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินใหกับ 
นักศึกษากลุมที่ทํางานพิเศษระหวางเรียนและกลุมที่กําลังจะจบการศึกษา เราไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการ
วางแผนการเงิน   คุณ ปียแวรงคแ  เชี่ยววณิชชา  เป็นผูมีคุณวุฒิทางวิชาชีพดานการบริหารการเงิน FChFP จากสมาคม
วางแผนการเงินภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 

5.5  เป็นสถานศึกษาตนแบบในการขยายผลโครงการ ใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
1. สถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาจํานวน 3 วิทยาลัย ไดแก  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตนแ ,  

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือโดยทีมไปจัดกิจกรรมให            
ณ สถานศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

2. สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 31 โรงเรียน โดย 
จัดกิจกรรม ผานโครงการ วัดแววความถนัดสายอาชีพ ซึ่งกําหนดให วินัยทางการเงิน เป็น 1 ฐานกิจกรรมการเรียนรู
ในโครงการ (กิจกรรมการเรียนรูของแตละโรงเรียนที่มาจะไมเหมือนกันโดยเราจประเมินจาก จํานวนนักเรียนที่เขา
รวม , ระดับชั้นที่เขารวม , ระยะเวลาที่เขารวมและเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสม) 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
6.1 ผูบริหาร ครู นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง ความสําคัญของวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้น 
6.2 ผูบริหาร ครู นักศึกษา มีความรู ในสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีวินัยทางการเงิน  

มีเงินออม ไวใชยามจําเป็นมากยิ่งขึ้น 
6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สามารถสรางใหสถานศึกษาเป็นองคแกรแหงการเรียนรู 

และเป็นตนแบบของการสรางวินัยทางการเงินนําองคแความรูและวิธีการสรางวินัยทางการเงินไปขยายผลใหกับ 
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ  
 
 
 
 
 



11 

 

 

 
โครงการที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา คือ สงเสริมอัตลักษณแผูเรียนแตละ
สาขางาน 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาไดฝึกทักษะการ
ทํางานพ้ืนฐาน (Core Skill) โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการฝึกปฏิบัติอยางมีความสุขในสิ่งที่นักศึกษาชอบและมี
ความสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาซึ่งวิทยาลัยเล็งเห็นวาการเรี ยนรูของนักศึกษานั้นมีความสําคัญ และ
วิทยาลัยเชื่อวาทักษะการทํางานพ้ืนฐานตางๆนั้นจะเกิดขึ้นไดนักศึกษาจะตองมีความรูและฝึกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดมีคุณลักษณแพ้ืนฐานที่จําเป็นตอการทํางานในอนาคตอัตลักษณแของนักศึกษาทั้งหมดใน
วิทยาลัยฯ ตองการใหนักศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ คิดเป็น :  คือผูมีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผูเรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด เน้นปฏิบัติ : เนนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาชีพเนนการสรางวินัยในการฝึก เพ่ือใหผูเรียน         
มีทักษะในวิชาชีพอยางดีเยี่ยม จัดการได้  : มุงมั่นใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรูความสามารถใหจัดการเรื่องตางๆ       
ได ทั้งดานปัญหาการเรียน ปัญหาสวนตัว ปัญหาทางการทํางาน ตลอดจนรูจัก การใหความสําคัญกับปัญหา        
หลัก-ปัญหารอง กอน-หลังไดอยางเหมาะสม นอกจากที่วิทยาลัยแหงนี้จะมุงผลิตนักศึกษาใหคิดเป็น เนนปฎิบัติ 
จัดการไดแลว วิทยาลัยแหงนี้ยังใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในการผลิตนักศึกษาใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ วานักศึกษาที่สถานประกอบการจะรับไปทํางาน จะตองมีคุณลักษะที่โดดเดนอยางไร เราจึงไดพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาภายใตการกําหนดอัตลักาณแของนักศึกษาแตละสาขาวิชา ซึ่งจากแนวคิดอัตลักษณแของ              
Call, George and Simmon (1987, p.134) ไดใหความหมายของอัตลักษณแ ไววาเป็นลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง       
ในตัวบุคคลที่ทําใหบุคคลนั้นรูตัววาเขาเป็นบุคคล เป็นตัวเขาเองแตกตางจากคนอ่ืนและทําใหคนอ่ืนรูจักวาเป็นใคร
ดวยลักษณะของตนเอง จึงมีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องรักษาบุคคลแตละคนใหมีความเป็นตัวตน 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสรางทัศนคติ และบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับอัตลักษณแของสาขาวิชาชีพ 
     2.2 เพ่ือพัฒนาอัตลักษณแของนักศึกษาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของตนเอง 
          2.3 เพ่ือใหนักศึกษามีอัตลักษณแที่เหมาะสมตรงตามที่สถานประกอบการตองการ 
         3. กรอบแนวคิด 
  ในการจัดการศึกษาที่ผานมาวิทยาลัยไดมีหลักคิดท่ีกําหนดไวเป็น ปรัชญาสําคัญของวิทยาลัยไววา บูรณา
การทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต นําสูการปฎิบัติอยางเป็นรูปธรรมผานเอกลักษณแของ
สถานศึกษาและอัตลักษณแของนักศึกษาดังนี้ 
 บูรณาการทางการศึกษา นําสูการปฎิบัติดวยการกําหนดเอกลักษณแของสถานศึกษาที่วา “เป็นวิทยาลัยแหง
การเรียนรูทักษะวิชาชีพ  
 วัฒธนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต นําสูการปฎิบัติดวยการกําหนดเอกลักษณแของสถานศึกษาท่ีวา
มุงสอนใหผูเรียน “มีศิลปะการใชชีวิต” 
 โดยมีอัตลักษณแของนักศึกษาทั้งวิทยาลัยเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเจตนารมณแของหลักปรัชญา
การศึกษาและเอกลักษณแของสถานศึกษาท่ีกําหนดขึ้นนําสูการปฎิบัติดวย คําวา คิดเป็น เนนปฎิบัติ จัดการได ซึ่งจาก
การจัดการศึกษาที่ผานมาวิทยาลัยยังใหคงวามสําคัญกับหนวยงาน องคแกร สถานประกอบประกอบการที่รับนักศึกษา
ไปทํางานหลังจากจบการศึกษาไปแลว ใหความคิดเห็นในการผลิตนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะตรงตามความตองการ 
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ของสถานประกอบการและเป็นไปตามมาตรฐานของแตละสาขาวิชาจึงกําหนดอัตลักษณะของสาขาวิชาขื้นมาอีกดวย
และเป็นจุดเนนที่เราจัดการศึกษามากวา 20 ปี จนกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตรงตามความ
ตองการสถานประกอบการอยางแทจริง โดยมีอัตลักษณแของสาขาวิชาดังนี้ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาชาชางยนตแ : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 
สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย

 สาขาชางไฟฟูา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแ บริการ กาวสูมาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เป็นเลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

 4 . วิธีด าเนินการ 
 วิธีดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือใหมีคุณภาพใชกระบวนการตามขั้นตอน  PDCA ซึ่งถูกคิดคนโดย Dr.Edwards 
W. Deming วิทยาลัยจึงปรับใชกับดําเนินงานเพ่ือบรรลุผลสําเร็จดังนี้  
 Plan (การวางแผน)  

 1. สถานศึกษานําหลักคิดที่สําคัญมาวางแผนสําหรับการกําหนดหลัก ปรัชญา เอกลักษณแ อัตลักษณแ
ของนักศึกษทั้งวิทยาลัย  

 2. สรางความตระหนักรวมกันใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาตามหลักคิดของสถานศึกษา 
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกมภาคสวน 

3. ใหความสําคัญกับผูใชบริการรับนักศึกษาไปทํางานเชิญมาวางแผนและรวมกําหนดคุณลักษณะ 
ของนักศึกษาตามท่ีตองการใหเป็นไปตามมาตรฐานแตละสาขาวิชชีพ  

4. สถานศึกษานําสิ่งที่ผูรับบริการสะทอนความตองการใหผลิตผูเรียนใหมีคุณลักษณะเชนไร          
มากําหนดอัตลักษณแของสาขาวิชาอยางชัดเจน และสรางการรับรูทุกระดับตั้งแตผูบริห าร อาจารยแ บุคลากร            
และนักศึกษาทุกคนในสถานศึกษารับรูรวมกัน 
  5. ในมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว ๕ ปี แผนปฎิบัติประจําปี กําหนด        
อัตลักษณแของนักศึกษาแตละสาขาวิชา 
  6. กําหนดโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบัติงานทุกๆปีการศึกษา 
 DO (ลงมือท า)  
        การจัดการเรียนการสอนของเรามุงสรางอัตลกษณแที่โดดเดน ดังนี้ 
 1. มีโครงการพัฒนาอัตลักษณแของสาขาวิชา ที่นักศึกษาทุกคนในสาขาตองผานกิจกรรมนี้ 
 2. มีการสอบอัตลักษณแพวงเขาไปกับการสอบสมรรถนะโดยมีการวัดผลอัตลักษณแของนักศึกษาแตละ
สาขาวิชาดวย 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนนอาจารยแผูสอนกําหนดการวัดผล Core Skill ใหวัดอัตลักษณแของสาขาวิชา
ดวย (กลุมวิชาชีพสาขา)  
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อัตลักษณแของนักศึกษาแตละสาขาวิชาทําผานกิจกรรมมีโครงการรองรับ พวงเขาไปในรายวิชาผานการประเมิน       
Core Skill และจัดสอบวัดผลอัตลักษณแรวมกับสอบสมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษา 
 Check  (การตรวจสอบ)  
         1. มีระบบนิเทศโดยผูบริหารของสถานศึกษา 
         2. ครูผูสอนรายงานการสอน ความคืบหนาของกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูบริหาร
สถานศึกษาทราบเป็นประจําสม่ําเสมอ 
         3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนจากทุกคนที่มีสวนรวม 
 ACT  (การปรับปรุง) 
         1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทุกๆสัปดาหแ 
         2. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเชิญหนวยงานสถานประกอบการการ ผูรับบริการมารวม
วิเคราะหแอัตลักษณแของนักศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาใหตรงตามความตองกา 
 ๕. ผลการด าเนินงาน 
      ๕.๑ สถานประกอบการ หนวยงานที่รับบริการไดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปทํางานที่มี
คุณลักษณะตรงตามที่ตองการมีทั้งความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมตามตําแหนงงาน 
   ๕.๒ สถานศึกษามีรูปแบบวิธีการผลิตนักศึกษาที่มีความโดดเดนดานวิชาชีพจนเป็นวัฒธนธรรม  
องคแการมากวา 20 ปี  
   5.3 นักศึกษาที่รวมกิจกรรมมีจํานวนเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแลวมากกวา รอยละ 85 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 
   5.4 ผลสะทอนจากนักศึกษามีระดับความสนใจ และมีการเขารวมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ ดาน
ระยะเวลาเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแลวได 4.61 ขึ้นไป 
   5.5 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม และไดพัฒนาทัศนคติใหเหมาะสมกับวิชาชีพมากกวารอยละ 85 
ของนักศึกษาทั้งหมด 
   5.6 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ เ ฉ ลี่ ย จ า ก ทุ ก
กิจกรรมแลว มากกวารอยละ 85 
   5.7 นักศึกษามีการพัฒนาอัตลักษณแที่เหมาะสมตรงตามสาขาวิชาชีพ เฉลี่ ยจากทุกกิจกรรมแลว
มากกวา 85  
   5.8 นักศึกษาที่เขารวมไดฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ เฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแลว 
มากกวารอยละ 85  
   5.9 นักศึกษาที่เขารวมสามารถนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแลว 
มากกวา รอยละ 85  
 6. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 6.1  นักศึกษาสามารถนําทักษะพื้นฐานตางๆในการทํากิจกรรมไปประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแในสาขา      
  วิชาชีพ 
 6.2 นักศึกษาสามารถนําทักษะหลักที่ไดพัฒนาแตละกิจกรรมไปประยุกตแใชใหเป็นประโยชนแในวิชาชีพ 
    
  6.3 นักศึกษามีความภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพของตนเอง 
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 6.๔ สถานศึกษาผลิตผูเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สนองตอบความตองการของสถานประกอบการอยาง
แทจริง  
 6.5 สถานประกอบการ หนวยงาน องคแกรภายนอกไดนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่
ตองการ 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ Best Practice ในมาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู คือ โครงการสงเสริมการ 
เรียนสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนตน (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.)  
 1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

เนื่องดวยการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาสายอาชีวศึกษา  
ทศวรรษที่ 2 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมสัดสวน ผูเรียนสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมแรงงาน
ฝีมือและชางเทคนิค ที่มีความจําเป็นตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือรองรับการจางงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร อีกท้ังตองปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวศึกษาใหถูกตอง และ
วางแผนการเรียนการสอนอยางเป็นระบบใหเกิดความรู ความเขาใจมีคําแนะนําที่ถูกตองแกเยาวชนและสังคม        
จากแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา ไดจัดใหมีการเรียนแบบสะสมหนวยกิต เพ่ือเพ่ิมโอกาส    
ใหสามารถเขาสูระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดงายขึ้นโดยใชรูปแบบการสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน          
โดยสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตมีมานานแลวโดยองคแกรความรวมมือระหวางประเทศและนักคิดคนสําคัญ  
Drucker,1993; Ranson, 1994  ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ บุคคลแหงการเรียนรู แหลงการเรียนรู องคแ
ความรู และการจัดการความรู 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษา     
ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาซึ่งนับไดวาเป็นโครงการที่โดดเดนที่วิทยาลัยจัดทําขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปี 2559-ปัจจุบันจนไดรับการ
ยอมรับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต2 ศึกษาธิการจังหวัดยกใหเป็นสถานศึกษาตนแบบ
ดานโครงการหลักสูตรเชื่อมโยง และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งใหเป็นคณะทํางานจัดทําหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือใหใชกันทั่วประเทศ  วิทยาลัยไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนตน (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) 
 2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน ตามความถนัด  
และความสนใจ  
      2. เพ่ือขยายกลุมเปูาหมายไปสูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
เขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา  
      3. เพ่ือใหสามารถนํารายวิชาที่เรียนสะสมหนวยกิต (Pre-VEd.) มาขอโอนเพ่ือนับจํานวนหนวยกิต
สะสมเมื่อไดสมัครเขาเรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  
 3. กรอบแนวคิด 
    เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการใหประสบความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมของ
สถานศึกษาในเครือขายและหนวยงานทางการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนจึงตองใชแนวคิดการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูประยุกตแจากแนวคิดของ Drucker,1993  ประกอบดวยหลักการที่สําคัญคิดดังนี้  
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3.1  บุคคลแหงการเรียนรู คือ เราจําเป็นตองสรางบุคคลทุกคนที่จะทําโครงการรวมกันทั้งสถานศึกษา
แมขายและสถานศึกษาคูพัฒนาใหพรอมที่จะเกิดการเรียนรูใหมๆและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนา
ไปดวยกัน 

3.2  แหลงเรียนรู คือ สถานศึกษาตองพัฒนาแหลงเรียนรูใหพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนา 

หองเรียน หองปฎิบัติการ อุปกรณแการเรียน และสื่อที่ใชในการเรียนการสอน  
    3.3 องคแความรู คือ สรางองคแความรูที่ถูกตองในหลักวิชาการ และหลักการปฏิบัติใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งหมดเพ่ือความเขาใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3.4  การจัดการความรู คือ สรางระบบการบริหารจัดการ ตั้งแตการวางแผนรวมกันกัน การดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอน การตรวจสอบ และการรายงานผลการดําเนินการโดยมีคูมือการดําเนินการอยางชัดเจน  
 4. วิธีด าเนินการ 
 วิธีดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือใหมีคุณภาพใชกระบวนการตามขั้นตอน  PDCA ซึ่งถูกคิดคนโดย               
Dr. Edwards W. Deming วิทยาลัยจึงปรับใชกับดําเนินโครงการเพื่อบรรลุผลสําเร็จดังนี้  
 Plan (การวางแผน)  

 1. ศึกษาคูมือการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational 
Education : Pre-VEd.) ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

 2. สรางความตระหนักรวมกันใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําครงการตั้งแตผูบริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่จะรวมมือของทุกสถานศึกษาในโรงเรียนเครือขาย 

3. สรางความรวมมือกับเครือขายสถานศึกษาที่จับคูพัฒนารวมกัน 
4. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครูเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการเพ่ือจับมือ 

สถานศึกษาคูพัฒนา 
 DO (ลงมือท า)  
        1. จัดพิธีลงนามความรวมมือสถานศึกษาที่จะรวมโครงการโดยเชิญสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขา
รวมเป็นสักขีพยาน รับรูรวมกันในการจัดทําโครงการ 
         2. สถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรูใหพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหองเรียน 
หองปฎิบัติการ อุปกรณแการเรียน และสื่อที่ใชในการเรียนการสอน  
         3. ใชแหลงเรียนรูในชุมชนที่อยูบริเวณรอบๆสถานศึกษาใหเกิดประโยชนแสูงสุดเพราะการจัดการ 
เรียนที่ดีจะตองตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพ่ือรวมพัฒนาชุมชน 
         4. จัดอบรมรวมกันระหวางสถานศึกษาคูพัฒนาเพื่อทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         5. กําหนดรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมผูเรียนสูอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และปีท่ี 3 ของแตละสถานศึกษา 
         6. กําหนดแผนการสอน หัวขอหนวยเรียน จํานวนวันและเวลาที่เป็นไปตามหลักสูตรกําหนด  
         7. นําเนื้อหาวิชาไปสอนตามที่ไดวางแผนไวโดยครูของสถานศึกษาแมขายเขาไปสอนในเนื้อหา 
 
มากกวา 60% สถานศึกษาคูพัฒนาสามารถสอนเองได 40% ของเนื้อหาในรายวิชา 
         8. จัดใหมีการวัดผล ประเมินผลใหเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน โดยเนน 
การวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
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Check  (การตรวจสอบ)  
         1. สรางระบบนิเทศโดยผูบริหารของสถานศึกษาแมขายและสถานศึกษาคูพัฒนา 
         2. ครูผูสอนรายงานการสอน ความคืบหนาของกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูบริหารทั้ง 2 
สถานศึกษาทราบเป็นประจําทุกวันหลังจากการสอน 
         3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักเรียน และครูของสถานศึกษาคูพัฒนา 
 ACT  (การปรับปรุง) 
         1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทุกๆสัปดาหแ 
         2. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานศึกษาคูพัฒนาทุกๆปีการศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนิน
โครงการ พัฒนารูปแบบการเรียนใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
         3. มีการวิจัยถึงผลการเรียนของนักศึกษากลุมที่ผานการเรียนแบบเตรียมความพรอมอาชีวศึกษา
หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนแลวไปเรียนตออาชีวศึกษามีความรูและทักษะเป็นอยางไร  
 5. ผลการด าเนินงาน 
        ปีการศึกษา 2559 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 5 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 และปีที่3 เขารวมโครงการจํานวน 159 คน ผานเกณฑแ 144 คน 
        ปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 และปีท่ี3 เขารวมโครงการจํานวน 156 คน ผานเกณฑแ 150 คน 
        ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 และปีท่ี3 เขารวมโครงการจํานวน 320 คน ผานเกณฑแ 281 คน 
         ปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เขารวมโครงการจํานวน 462 คน ผานเกณฑแ 407 คน 
       ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการจํานวน  4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 และปีท่ี3 เขารวมโครงการจํานวน 103 คน ผานเกณฑแ 96 คน  
 5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    5.1 สนองตอบตอนโยบายของกระทรงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในเรื่อง
การเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพฃ 
    5.2 เพ่ือใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดปรับทัศนคติตอการเรียนสายอาชีวศึกษา เห็นความสําคัญ
และโอกาสในการเจริญกาวหนาไดหากมาเรียนอาชีวศึกษา 
    5.3 นักเรียนที่มาเรียนในโครงการนี้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนไปแลวใชใบรับรองผลการเรียน
ไปเทียบเรียนตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังรัฐบาลและเอกชนได 
    5.4 นักเรียนสามารถลดเวลาเรียนไดเพ่ือไปทํางานในสถานประกอบการ หรือเรียนในรูปแบบทวิภาคีได 
    5.5 นักเรียนที่ไมมีโอกาสในการเรียนตอยังสามารถนําความรูนี้ไปประกอบอาชีพได 
    5.6 สถานศึกษาเครือขายคูพัฒนาไดจัดการศึกษาที่สนองตอบความตองการของชุมชนทองถิ่น 
    5.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพไดรับการยอมรับวาเป็นสถานศึกษาตนแบบกลุมนํารองของจังหวัด
เชียงใหมในโครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยผูอํานวยการไดรับ 
คัดเลือกเป็นคณะทํางานเพ่ือรางคูมือการดําเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นคณํางานขับเคลื่อนของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  
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ส่วนที่ 2 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ได้แก่ 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
2.1.1 ที่ตั้ง  ตั้งอยูเลขที่ 262  หมู 6 ตําบลหนองจ฿อม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  รหัสไปรษณียแ 

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

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป หลังจากคณะผูกอตั้งไดสํารวจความเป็นไปไดของการจัดการศึกษา       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมเมื่อปี พ.ศ. 2541 แลว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงไดกอกําเนิดขึ้น      
โดยเริ่มตอกเสาเข็มตนแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือกอสรางอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับ       
ภูมิทัศนแ จนเสร็จสมบูรณแ และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                
ในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมี พิธี เปิดอยางเป็นทางการในวันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.  2544                             
โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปี
การศึกษา 2544 นี้นับเป็นกาวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 
คน ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยไดจัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  
วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่ออยางเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ”  นับจากนั้นเป็นตนมา 

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

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา เป็นสังคมเกษตรกรรมโดยสวนใหญ สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน อาชีพผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางทั่วไปและ คาขาย ฯลฯ สถานภาพ
ทางครอบครัวอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาสวนใหญเป็นคนในพ้ืนที่ในอําเภอสันทราย และอําเภอใกลเคียง           
ในจังหวัดเชียงใหม นักศึกษามีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมมาจากหลากหลายพ้ืนที่แตยายมาเรียนในจังหวัด
เชียงใหมเป็นเวลานาน ขอมูลของครูและผูบริหาร ครูและผูบริหารสวนใหญมาจากสายอาชีวศึกษา จึงมีความเขาใจ 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมีคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา บางสวนที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพก็จะไปเรี ยนตอ
เพ่ือใหไดใบประกอบวิชาชีพ  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2563 
 

 

 

 

 

นายนวรัต  คณะกะรัต 

ผูรับใบอนุญาต 
นายอุทัย สุวรรณเรือง 

ผูจัดการ 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการรวม       
4 ฝุาย 

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล 

รองผูอํานวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากร 

นายเกียรติศักดิ์  อยูด ี
ผูชวยอํานวยการฝุายแผนงาน

และความรวมมือ 

นางสาวรุงนภา  ชาญเช่ียว 
ผูชวยอํานวยการฝุายพัฒนา

กิจการนักเรยีนนักศึกษา 

นายเอกชัย ใจเมคา 

รองผูอํานวยการฝุายวิชาการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 
- งานอาคาร สถานท่ี  
- งานทะเบียน 

- ประชาสัมพันธแ 
 

-  งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนยแขอมูลสารสนเทศ 

- งานความรวมมือ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐแ 
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- งานสงเสริมผลผลติ การคา
และประกอบธุรกิจ  
 

-  งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานครูที่ปรึกษา 

- งานปกครอง 

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน  
- งานดูแลความปลอดภัยและ
จราจร 

- งานติดตามการขาดเรียน 

- งานปูองกันความเสี่ยง 6 ดาน 

- งานกฬีาและนันทนาการ 

 

-  แผนกวิชา 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานวิทยบริการและหองสมุด 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน  
- งานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- งานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

- งานหลักสตูรระยะสั้น EtoE 

- งานสงเสริมการเรยีนการสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
Pre-V.ed 
- งานนิเทศการสอน  
- งานจัดหาสื่อ เครื่องมือ 
ครุภณัฑแการเรียนการสอน 
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โครงสร้างการบริหารงานแผนกวิชาและส่วนงานในสถานศึกษา 
 
 
 

นายนวรัต   คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผบริหาร 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ  
 

นายเกียรติศักด์ิ   อยู่ดี  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ดร.ธนภัทร   มั่นคง 
ผู้อ านวยการ 

 

นางสาวเตอืนใจ อารีโรจนนุกูล 
หัวหน้าแผนกบญัช ี

 

นางสาวปภาวรินทร์  นักธรรมมา 
หัวหน้าแผนกการตลาดและธุรกจิ

ค้าปลัก 
 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยวและการ

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   คนธสิงห ์
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

นายเชิดชูเกียรติ ผาค า 
หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

 

นายเกียรติศักด์ิ   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 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 432 58 0 490 
ปวช.2 350 27 0 377 
ปวช.3 363 12 0 375 

รวม ปวช. 1,145 97 0 1,242 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 120 77 197 
ปวส.2 145 79 224 

รวม ปวส. 265 156 421 
 
 

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) 41 - - 36 - - 35 - - 112 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 12 - - 25 - - 23 - - 60 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

24 - - 38 - - 41 - - 103 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก                          
(สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 

- 58 - - 19 - - - - 77 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

23 - - - - - - - - 23 

สาขาวิชาการทองเที่ยว (สาขางานการทองเที่ยว) 65 - - 57 - - 87   209 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 68 - - 47 - - - - - 115 
สาขาวิชาชางยนตแ (สาขางานยานยนตแ) 138 - - 81 8 - 105 12 - 344 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกสแ) 

21 - - 32 - - 25 - - 78 

สาขาวิชาชางไฟฟูากําลัง (สาขางานไฟฟูากําลัง) 40 - - 34 - - 47 - - 121 
รวม 432 58 - 350 27 - 363 12 - 1,242 
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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) 45 - - 31 6 - - - - 82 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 7 4 - 16 - - - - - 27 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจ
ดิจิทัล) / สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

- 17 - 28 12 - - - - 57 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สาขางานนักพัฒนาซอฟตแแวรแคอมพิวเตอรแ) 

8 - - - - - - - - 8 

สาขาวิชาการโรงแรม                                
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

9 13 - 12 16 - - - - 50 

สาขาวิชาการทองเที่ยว (สาขางานการทองเที่ยว) 18 - - 26 - - - - - 44 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                      
(สาขางานเทคนิคยานยนตแ) 

17 28 - 19 20 - - - - 84 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ                          
(สาขางานอิเล็กทรอนิกสแอุตสาหกรรม) 

- 7 - 1 12 - - - - 20 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 16 8 - 12 13 - - - - 49 
รวม 120 77 - 145 79 - - - - 421 

รวมทั้งหมด 1,663 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 34 - - 85.00 
สาขางานการตลาด 21 - - 87.50 
สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ 41 - - 97.62 
สาขางานการทองเที่ยว 69 - - 70.41 
สาขางานชางยนตแ (ยานยนตแ) 74 - - 58.27 
สาขางานชางอิเล็กทรอนิกสแ 16 - - 66.67 
สาขางานชางไฟฟูา 38 - - 71.70 

รวม 293 - - 71.81 
ระดับ ปวส.     
สาขางานการบัญชี 17 6 - 79.31 
สาขางานการตลาด 6 - - 60.00 
สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ 22 11 - 86.84 
สาขางานการโรงแรม - 23 - 64.29 
สาขาการทองเที่ยว 18 - - 74.19 
สาขางานเทคนิคยานยนตแ 3 17 - 57.14 
สาขางานชางอิเล็กทรอนิกสแ - 5 - 38.46 
สาขางานชางไฟฟูา - 11 - 50.0 

รวม 66 73 - 67.48 
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 2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผูบริหาร/ผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/ผูชวย
ผูอํานวยการ 

8 2 5 

ขาราชการ/ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ผูที่ไดรับการรับรอง 59 39 59 
ขาราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการครู - - - 
พนักงานราชการอ่ืน - - - 
ครูพิเศษสอน - - - 
เจาหนาที่ 19 9 - 
บุคลากรอ่ืนๆ(นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ๆ) 8 - - 

รวมครู 59 39 59 
รวมทั้งสิ้น 94 50 64 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 5 5 - 4 1 - - 5 - 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด)  2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 
(สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 

1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

6 6 - 5 1 - - 6 - 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - - 1 - - 1 - 
สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 7 7 - 3 4 - 1 6 - 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 4 4 - 2 2 - - 4 - 
สาขาวิชาชางยนตแ(สาขางานยานยนตแ) 8 8 - 6 2 - 1 7 - 
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แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ(สาขางานอิเล็กทรอนิกสแ) 3 3 - 3 - - - 3 - 
สาขาวิชาชางไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 3 3 - 3 - - - 3 - 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 1 1 - 1 - - - 1 - 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 1 1 - 1 - - - 1 - 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 
(สาขางานธุรกิจคารานอาหารและภัตราคาร) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - 1 - - - 1 - 
สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยาน
ยนตแ) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกสแอุตสาหกรรม) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 
สาขางานคอมพิวเตอรแระบบเครือขาย 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

ครูสามัญ 9 9 - 7 2 - 1 6 - 
รวม 64 64  44 20 - 3 61 - 
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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 

ฝุายประชาสัมพันธแ 6 - - 6 - 
ฝุายทะเบียนวิชาการ 5 - - 5 - 
ฝุายอํานวยการ 3 - - 3 - 
ฝุายการเงิน 2 - - 2 - 
ฝุายกิจการนักศึกษา 3 - - 3 - 

รวม 19   19  
 
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
  สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 
สาขาวิชาการทองเที่ยว (สาขางานการทองเที่ยว) 
สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานการโรงแรม) 
สาขาวิชาชางยนตแ (สาขางานยานยนตแ) 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ (สาขางานอิเล็กทรอนิกสแ) 
สาขาวิชาชางไฟฟูากําลัง (สาขางานไฟฟูากําลัง) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (สาขางานธุรกิจคารานอาหารและภัตราคาร) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
สาขาวิชาการทองเที่ยว (สาขางานการทองเที่ยว) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนตแ) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ (สาขางานอิเล็กทรอนิกสแอุตสาหกรรม) 
สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ (สาขางานคอมพิวเตอรแระบบเครือขาย) 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 

มีอาคารเรียนจํานวน........3............หลัง 
มีอาคารประกอบจํานวน........-.......หลัง 
หองเรียนมี..........43................หอง  
มีหองปฏิบัติการ.......12...........หอง 
- โรงฝึกงาน 
- หองปฏิบัติการพิมพแดีดภาษาไทย.......3.......หอง 
- หองปฏิบัติการพิมพแดีดภาษาอังกฤษ.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ....5......หอง 
- หองปฏิบัติการภาษา.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการการบัญชี.....-.....หอง 
- หองปฏิบัติการการตลาด.....-.....หอง 
- หองปฏิบัติการการขาย......-...หอง 
- หองปฏิบัติการสํานักงาน...1.......หอง 
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ.....1.....หอง 

มีหองพักครูจํานวน...........3..............หอง 
มีหองประกอบจํานวน........28............หอง 
มีหองพยาบาลจํานวน......2.......หอง 
มีหองประชุมจํานวน........2.......หอง 
มีหองสมุดจํานวน.........1...........หอง 
มีหองแนะแนว/ประชาสัมพันธแ......1.......หอง 
มีหองการเงิน/หองบุคคลจํานวน........1.........หอง 
มีหองวิเทศสัมพันธแจํานวน......1……..หอง 
มีหองประกันคุณภาพภายในจํานวน…......1………..หอง 
มีหองกิจการนักศึกษาจํานวน……....1………..หอง 
มีหองนวัตกรรมจํานวน.....1..........หอง 
มีหองติดตั้งจํานวน………1……..หอง 
มีหองทะเบียนวิชาการจํานวน......1....หอง 
มีหองปฎิบัติการคอมพิวเตอรแบริการอินเตอรแเน็ตจํานวน…..1….หอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  27 
 

 

 
2.3.5 ด้านงบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจายคาวัสดุฝึก อุปกรณแและสื่อสําหรับการเรียน

การสอน 
2,901,257.00 

 
17.10  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทํา
ประโยชนแตอชุมชน สังคม 

204,279.00 1.20   

3.  รายจายในกานสงเสริมสนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งาน สรางสรรคแของผูเรียน 

718,377 4.24   

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยแ สงเสริม
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
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

392,726.00 2.32  

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 273,436.00 1.61  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพทแ คําวา งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑแ  

คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสถานศึกษา 
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2.4 ปรัชญา   เอกลักษณ์  อัตลักษณ์   ของสถานศึกษา 

ปรัชญา 
“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุงจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เนนการศึกษาแบบองคแรวม 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูจากหองเรียนไปสูชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณแจากชีวิตจริงเขาสู
หองเรียน จนผูเรียนสามารถสรางหรือสรุปเป็นความรูของตนเองขึ้นใหม โดยอยูบนพ้ืนฐานของการกระตุนใหผูเรียนใช
ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผูเรียนอยางแทจริง 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“ เป็นวิทยาลัยแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและทักษะการใชชีวิต” 

วิทยาลัยไมไดมุงหวังที่จะสรางผูเรียนใหมีความรูเพียงอยางเดียวแตวิทยาลัยแหงนี้มุงหวังที่จะสรางนั กศึกษาที่
จบสถาบันการศึกษาและแหงออกไปแลวมีขีดความสามารถในการทํางานทางดานทักษะวิชาชีพและจะสรางใหผูเรียน
สามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข มีจิตอาสา มีความเป็นคนดีตอตนเอง สังคมที่อยูอาศัยและประเทศชาตินั่นคือการมี
ทักษะชีวิตที่จําเป็นอีกดวย 

อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“คิดเป็น เนนปฏิบัติ จัดการได” 

อัตลักษณแของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณแที่วิทยาลัยฯ ประสงคแแสดงความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร และ
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  
 คิดเป็น :  คือผูมีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู เรียน              
จะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง                 
ในวิชาชีพเนนการสรางวินัยในการฝึก เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในวิชาชีพอยางดีเยี่ยม  

จัดการได้  : มุงมั่นใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรูความสามารถใหจัดการเรื่องตางๆ ได ทั้งดานปัญหาการเรียน 
ปัญหาสวนตัว ปัญหาทางการทํางาน ตลอดจนรูจัก การใหความสําคัญกับปัญหาหลัก -ปัญหารอง กอน-หลังไดอยาง
เหมาะสม  

อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
คณะช่างอุตสาหกรรม  

สาขาชางยนตแ : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 
สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย
สาขาชางไฟฟูา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาการทองเที่ยว /สาขาการโรงแรม : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู   
สูงานบริการ 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

คณะบริหารธุรกิจ  
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สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแ บริการ  กาวสู
มาตรฐานสากล 

 
สาขาการตลาด/สาขาธุรกิจคาปลีก : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม     
ผูนําทางดานความคิด สรางสรรคแ  สูการเป็นผูประกอบการใหม 

2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“มุงจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ เป็นสังคมแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและศิลปะการใชชีวิต  ที่จําเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ภายในปี 2563” 

พันธกิจ 
1. สงเสริมใหผูเรียน มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. สงเสริมใหผูเรียนมี  มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  สงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  สงเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ อยางเป็นระบบและตอเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ  อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

7. สงเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
8. สงเสริมการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด

การศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 
9. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย   ที่สามารถนําไปใช

ประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน 
10. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ  ตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ 
เป้าประสงค์ 
พันธกิจที่ 1 
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   1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆ         

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 
   2. ทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
   3. เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 
พันธกิจที ่2  
   1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
   3. สามารถประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี   
พันธกิจที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
   1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
   2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณแของชาติไทย 
   3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอื่น 
   4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น

ประมุข 
   5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษแสิ่งแวดลอม 
พันธกิจที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
   1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน 
   2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาด แรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พันธกิจที่ 5  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน  
   1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑแท่ีกําหนด 
   2. ไดรับการพัฒนาอยางเป็นระบบตอเนื่องเพ่ือ เป็นผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็ง

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
   4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร     

   5. สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณแ 
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พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ  อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

   1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
   2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนยแวิทยบริการ 
   3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          
   4. ครุภัณฑแ 
   5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 7  สงเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
   1. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถาน  
   ศึกษามอบหมาย 
   2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สง เสริม 

สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถาน  
   ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พันธกิจที่ 8 สงเสริมการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 
   1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา 
   2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู 
   3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม 

แหงการเรียนรู 
พันธกิจที่ 9 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัยที่สามารถนําไปใช

ประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน 
   1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย โดยผูบริหาร 

ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือ รวมกับบุคคล ชุมชน องคแกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนแไดตาม
วัตถุประสงคแ และเผยแพรสูสาธารณชน 

พันธกิจที่ 10  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพตรงตามความ 
ตองการของสถานประกอบการ 

   1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอัตลักษณแของผูเรียนในแตละสาขาวิชาของสถานศึกษา        
ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน  

   ประกอบการ 
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กลยุทธ์ 

 กลยุทธแการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
ประกอบดวย 10 กลยุทธแ 33 นโยบาย 114 โครงการ/กิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประกอบดวย 4 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 1.1 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ  ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติ   ตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

  นโยบายที่ 1.2 ทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
  นโยบายที่ 1.3 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา     
 กลยุทธ์ที่ 2. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 14 
โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 2.1 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  

  นโยบายที่ 2.2 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา              
แตละระดับการศึกษา 

  นโยบายที่ 2.3 สามารถประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี      
 กลยุทธ์ที่ 3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน ประกอบดวย 34 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 3.1 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี 

  นโยบายที่ 3.2 ภูมิใจและรักษาเอกลักษณแของชาติไทย 
  นโยบายที่ 3.3 เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอื่น 

  นโยบายที่3.4 มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 

  นโยบายที่ 3.5 มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษแสิ่งแวดลอม 
  นโยบายที่ 3.6 นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยมีเงินฝากออมกับธนาคารโรงเรียน 
 กลยุทธ์ 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ประกอบดวย 8 โครงการ/กิจกรรม  

  นโยบายที่ 4.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ชุมชนสถานประกอบการตลาดแรงงาน 
  นโยบายที่ 4.2 มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กลยุทธ์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ประกอบดวย 10 โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 5.1 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑแที่กําหนด 
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  นโยบายที่ 5.2 ไดรับการพัฒนาอยางเป็นระบบตอเนื่องเพ่ือ เป็นผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 
จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  นโยบายที่ 5.3 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
  นโยบายที่ 5.4 ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 5.5 การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     
  นโยบายที่ 5.6 สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง
ครบถวนสมบูรณแ 

กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  
ประกอบดวย 20 โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

  นโยบายที่ 6.2 สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ                 
โรงฝึกงาน  ศูนยแวิทยบริการ 

  นโยบายที่ 6.3 สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          
  นโยบายที่ 6.4 ครุภัณฑแ 
  นโยบายที่ 6.5 งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
ประกอบดวย 12 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 7.1 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา            
ตามนโยบายสําคัญท่ี   หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
  นโยบายที่ 7.2 โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 กลยุ ทธ์  8.  พัฒนาความ เ ข้ มแข็ ง กา รท า ความร่ วม มือกั บบุ คคล  ชุ มชน  องค์ ก รต่ า ง  ๆ                               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบดวย 8 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 8.1 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศในการจัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 8.2 การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  
  นโยบายที่ 8.3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 กลยุทธ์ที่  9.  สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                       
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน ประกอบดวย 3 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบาย 9.1 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ                   
งานสรางสรรคแ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคแกรตางๆ 
ที่สามารถนําไปใชประโยชนแไดตามวัตถุประสงคแ 

  นโยบายที่ 9.2 และเผยแพรสูสาธารณชน 
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 กลยุทธ์ที่ 10 สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ประกอบดวย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 นโยบายที่ 10.1 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอัตลักษณแของผูเรียนในแตละสาขาวิชาของ
สถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา   
2.6.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา  

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประ เมินศูนยแ บ ม เพาะผู ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ตามเกณฑแการประเมินศูนยแบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม 

ชนะเลิศ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ไดเป็นสถานศึกษาตนแบบ ในโครงการประกวด
ผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน Fin ดี We 
Can Do Season2  

อ่ืนๆ ชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ ในการ
ประกวดร ะ เบี ยบแถวลู ก เ สื อ  เ นต รน า รี 
ระดับประเทศ ประจําปี 2563  

อ่ืนๆ ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ ในการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปี 2563                

อ่ืนๆ จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.6.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ดร.ธนภัทร มั่นคง ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ 
“เบญจมดิเรกคุณาภรณแ”  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ดร.ธนภัทร มั่นคง ไดรับรางวัลผูบริหารโรงเรียน
เอกชนดีเดนประจํา  ปี  พ.ศ.2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

น า ย เ อ ก ชั ย   ใ จ เ ม ค า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล                 
การประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอน ครั้งที่ 13 ระดับดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล ไดรับรางวัล 
ผู บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น เ อกชนดี เ ด นป ร ะจํ า ปี         
พ.ศ. 2563  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล ไดรับรางวัล
โครงการการประกวดผลงานสงเสริมความรู
ทางการเงิน FIN ดี We can do SEASON 2 
ประเภท นวัตกรรมดานการสอน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะ      
กรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาว รุ ง นภา  ช าญ เชี่ ย ว  ได รั บ ร า ง วั ล         
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้ งที่  13 ระดับ             
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ย เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์   อ ยู ดี  ไ ด รั บ ร า ง วั ล                
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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2.6.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น า ย ก า น ตแ  อ ะ ต า ม า   ไ ด รั บ ร า ง วั ล               
การประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอน ครั้งที่ 13 ระดับดีมาก            

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นาย เกี ย รติ ศั กดิ์  คนธสิ งหแ  ได รั บ รางวั ล         
การประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอน ครั้งที่ 13 ระดับดี              

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปภาวรินทแ  นักธรรมา ไดรับรางวัล 
การประกวดแขงขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดีมาก          

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา  ไดรับรางวัล 
โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการ
เงิน Fin. ดี We can do!!! Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา ไดรับรางวัลการ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี
เยี่ยม 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา  ไดรับรางวัล
ชมเชย ผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 
ประจําปี ๒๕๖๓ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา  ไดรับรางวัล
ช น ะ เ ลิ ศ  ผู กํ า กั บ ก อ ง ลู ก เ สื อ วิ ส า มั ญ           
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับจังหวัดเชียงใหม ประจําปี ๒๕๖๓ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา ไดรับรางวัล        
ครูดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเชิดชูเกียรติ ผาคํา ไดรับรางวัล ผูกํากับ
กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจําปี 
2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศิริขวัญ  จันทรแพลอย ไดรับรางวัล
เครื่องราชอิสริยาภรณแ “เบญจมดิเรกคุณา
ภรณแ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวศิริขวัญ  จันทรแพลอย ไดรับรางวัลการ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรัษทญา ยาสมุทร  ไดรับรางวัล         
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี
มาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย ไดรับรางวัล 
เครื่องราชอิสริยาภรณแ “เบญจมดิเรกคุณา
ภรณแ”         

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย  ไดรับรางวัล        
ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย  ไดรับรางวัล
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี         

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย  ไดรับรางวัล           
ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมสงเสริมการ
ออมทรัพยแ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 

นางสาวกิติยาภรณแ จอมจันทรแ  ไดรับรางวัล           
ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมสงเสริมการ
ออมทรัพยแ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ธนาคารออมสิน 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอัจฉรา จินะกาศ ไดรับรางวัลประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี         

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาววารีวรรณ ณ บางชาง ไดรับรางวัล         
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวประไพวัลยแ คําหลิ้ม ไดรับรางวัล
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับดี         

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิลวารี ตาตุ ไดรับรางวัล ไดรับรางวัล         
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง ส า ว ศิ ว พ ร  วั สุ วั ฒ นแ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง ส า ว ป ฏิ พ ร  ช ม ชื่ น  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง ส า ว ป ฏิ พ ร  ช ม ชื่ น  ไ ด รั บ ร า ง วั ล             
ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น า ย เ ช า ว ฤ ท ธิ์  บุ ต ร ช า ง  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายชานนทแ เชี่ยวชาญ ไดรับรางวัล          
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ
ผาน            

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายชานนทแ เชี่ยวชาญ  ไดรับรางวัลรอง        
ผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ กองที่ 2 กลุม 2 
เหลาเสนา           

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด คณะลูกเสือแหงชาติ 

น า ย อ ภิ วั ฒ นแ  คํ า ปิ น ต า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายภาสกร เย็นใจ ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายภาสกร เย็นใจ ไดรับรางวัล ครูดีศรีสถาบัน รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนิชาภา ปัญญากาศ  ไดรับรางวัล        
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนิชาภา ปัญญากาศ  ไดรับรางวัล        
ครูดีศรีสถาบัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชนตรแนนทแ ภีระคํา  ไดรับรางวัล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ย ช น ต รแ น น ทแ  ภี ร ะ คํ า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
ครูในดวงใจ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด กลุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน 

นายณัฐวุฒิ แสงอาทิตยแ ไดรับรางวัล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายปรา โมทยแ  ทะกั น เอ ง  ได รั บ ร าง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 โลยอด
เยี่ยม 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง ส า ว ยุ ร ดี  ส น รั ก ษ า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล           
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวยุรดี สนรักษา ไดรับรางวัล ครูดีศรี
สถาบัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธัญลักษณแ  ใจเที่ยง  ไดรับรางวัล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ     
ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น า ง ส า ว รั ช น ก  ชู จิ ต รแ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 โลยอด
เยี่ยม 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิราพรรณ สายสืบ ไดรับรางวัล           
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายอนุเชษฐแ  คําทา ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิพงษแ ยอดใสยแ  ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิพงษแ ยอดใสยแ  ไดรับรางวัล             
ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวเรศ อินทจักรแ  ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายชานนทรแ เทพคํา  ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายชานนทรแ เทพคํา  ไดรับรางวัล             
เครื่องราชอิสริยาภรณแ “เบญจมดิเรกคุณา
ภรณแ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรวิทยแ จิตตแเขมพัฒนแ ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ย ม น ต รี  พุ ท ธ ช า คํ า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายอนิรุตติ์  จันตาธรรม  ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง ส า ว ไ อ ล ด า  ไ ช โ ย  ไ ด รั บ ร า ง วั ล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ
ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราภรณแ วงคแหาญ ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางชฎาภรณแ ทาสุวรรณ  ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ      
ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจุทามาศ ปันคํามูล ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจุทามาศ ปันคํามูล ไดรับรางวัล ครูดี
ศรีสถาบัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิตตรารัตนแ ตะตานัง ไดรับรางวัล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางจิตตรารัตนแ ตะตานัง  ไดรับรางวัล ครูดีศรี
สถาบัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวุฒินันทแ อินจา ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายบุญญวรรษ สุวรรณทับ ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายพรชัย มูลแกว ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายสุริยะ จันทรแสุข ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายสุริยะ จันทรแสุข ไดรับรางวัล  ครูโรงเรียน
เอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นา งส า วปิ ย นั น ทแ  เ ก ตุ ชั่ ง  ไ ด รั บ ร า ง วั ล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี
มาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปนัดดา จันทรแ ใหว   ได รับรางวั ล             
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปนัดดา  จั นทรแ ใหว  ได รั บ รางวั ล         
ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสรารัตนแ  เลิศคํา  ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายนครินทรแ ชุมภู ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายนครินทรแ ชุมภู ไดรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนครินทรแ ชุมภู โครงการประกวดผลงาน
สงเสริมความรูทางการเงิน Fin. ดี We can 
do!!! Season2 ประเภทนวัตกรรมการสอน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะ
กรรการการอาชีวศึกษา 

นางสาวจิตรลดา เย็นใจ ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที ่13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิตรลดา เย็นใจ ไดรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปฐพล  คนไว ไดรับรางวัล การประกวด
แขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

 



  45 
 

 

 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สิบเอกกันตแทรากรณแ  ถาอิน ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธิดารินทรแ  มงคล ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปวริศา สุภาพัฒนแ ไดรับรางวัล การ
ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ
สอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ผาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นา งส าวปว ริ ศ า  สุ ภ า พัฒนแ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล           
ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายปรี ด า  ธ ง ไหล  ก า รป ร ะกวดแข ง ขั น
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ก า ร ส อ น
ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 โลยอดเยี่ยม 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นายปรีดา ธงไหล ไดรับรางวัล ครูดีเดน ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 

นางสถาพร อํานา ไดรับรางวัล ครูดีเดน ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 

น า ง ส า ว พ ร ช น ก   อุ ด ท า  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรชนก  อุดทา ไดรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเดน ประจําปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นา งส า ว อัญจ า รี ยแ  เ รื อ ง ศรี  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ระดับ ดีมาก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

น า ง อ า ภ ร ณแ ศิ ริ  ส ม พั น ธแ   ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
บุคลากรดีเดน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 

 

2.6.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญจนแนภัส บุญศิริ รางวัลพระราชทาน ความเป็น
เลิศ ดานอาชีวศึกษา 

รางวัล 

อ่ืน ๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภแสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวศิริวรรณ   โยธาราษฎรแ  ไดรับรางวัล            
โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน       
Fin. ดี We  Can Do Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธน าคา รแห ง ป ร ะ เทศ ไทย  ร ว มกั บ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

น า ง ส า ว กั ญ จ นแ พิ ญ ชแ   พู ล จี น  ไ ด รั บ ร า ง วั ล            
โครงการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน Fin. 
ดี We  Can Do Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธน าคา รแห ง ป ร ะ เทศ ไทย  ร ว มกั บ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอนัฐชัย  อินต฿ะวงคแ ไดรับรางวัล โครงการประกวด
ผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน Fin. ดี We  Can Do 
Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธน าคา รแห ง ป ร ะ เทศ ไทย  ร ว มกั บ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอนุสรา  ชื่อชูวิทยแ ไดรับรางวัล โครงการประกวด
ผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน Fin. ดี We  Can Do 
Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธน าคา รแห ง ป ร ะ เทศ ไทย  ร ว มกั บ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธราเทพ  บัวลอย ไดรับรางวัล โครงการประกวด
ผลงานสงเสริมความรูทางการเงิน Fin. ดี We  Can Do 
Season 2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ธน าคา รแห ง ป ร ะ เทศ ไทย  ร ว มกั บ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวชิรวิทยแ  ประสงคแธรรม ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชางานเครื่องยนตแเล็กแก฿สโซลีน ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายทุนของ  ลุงตาล ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชางานเครื่องยนตแเล็กแก฿สโซลีน ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอนุรักษแ  แสงแกว ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชางานจักรยานยนตแ ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเสก  แสง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ รายวิชา 
ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายศักดิ์ชัย  เลายาง ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซอมเครื่อง
ขยายเสียง ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศักดิ์พิชิต  ตาสวาง ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะการติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพงษแ ธรรมมพุฒิ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟูา ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวแสงจันทรแ  ทวีอภิรดีมุกดา ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐแ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ รายวิชา ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 
ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกิ่งกาญจนแ  ลุงอยู ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพแพร  ดวงจันทรแ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปิยะวดี  แกววงคแ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะมัคคุเทศกแ (มัคคุเทศกแทองถิ่น) ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทิเบต ประภาสิทธิ์  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะมัคคุเทศกแ (มัคคุเทศกแทองถิ่น) ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทรแแรม ลุงละ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะคอมพิวเตอรแและสารสนเทศในงานธุรกิจ
ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปิยวิทยแ   พิมสารดุก ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสแดวย
คอมพิวเตอรแ ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนกฤต  แกวพงคแ  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสแดวย
คอมพิวเตอรแ ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิตรกร  ทับทอง ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
รายวิชา ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนพล  ชัยชนะ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ รายวิชา ทักษะ
วิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวลักษณแ  จินดาวนิชยแ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
การปฏิบัติการจัดนําเที่ยว ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรัญญา  ปูอคํา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทั กษะการ
ปฏิบัติการจัดนําเที่ยว ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนันทิศา  สมรูป ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะมัคคุเทศกแ 
(สุดยอดมัคคุเทศกแ) ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายธีรพงษแ  หนอแกว ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตแ ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปรมัตถแ  วิชัย ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซตแ ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธิดารัตนแ  บัวเย็น ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษา เอกชน  ระดั บช าติ  ทั กษะ
คอมพิวเตอรแและสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภแ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปพิชญา   สัสดี ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะคอมพิวเตอรแและสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ 
ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนากร   ลุงหมอง ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอรแและติดตั้งซอฟแวรแ 
ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายบัญญัติ  เลาวาง ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอรแและติดตั้งซอฟแวรแ 
ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสาวิกา  นันทสารวานิชยแ ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐแ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ทักษะพิมพแดีดไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนพกร   บุญธรรม ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะพิมพแดีดไทย ระดับ ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเอกรินทรแ  หวงนาค ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาอังกฤษ ระดับ 
ปวส. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอดิศักดิ์  คะปานา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะวิชางานเครื่องยนตแแก฿สโซลีน ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสินเป็ง  ลุงศรี ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชา
งานไฟฟูารถยนตแ ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชยทัต  วงคแเตียมใจ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ ระดับ 
ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายปี  จันตา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเกียรติยศ  สุพจนแเฉลิมขวัญ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะการสรางเว็บไซตแ ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นายธนดล  น้ําคํา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
พิมพแดีดไทยระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสาวิกา   นันทสารวานิชยแ ไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐแ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ทักษะพิมพแดีดไทยระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพนธแ  ปร฿ะยอ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะพิมพแดดีอังกฤษ ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวัชเกียรติ   ตาแปง  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววรรณศิริพร  แซมั่ว ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววีณา  ลุงซา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การประกวด
มารยาทไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวยุภาวัลยแ  คําต฿ะวงคแ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนอย  อินธรรม ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การประกวด
มารยาทไทย ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลานนา  ธิง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การประกวด
การกลาวสุนทรพจนแภาษาไทย  ระดับ ปวช. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายศิริวุฒิ พอต฿ะ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชา
งานปรับอากาศยานยนตแ  ระดับ ปวส. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปวีณา  กันธะซาว ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะธุรกิจคาปลีก  ระดับ ปวส. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชนัญชิดา   เมธาสิทธิ์ติณณแ ไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐแ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ทักษะธุรกิจคาปลีก  ระดับ ปวส. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นาสาวเนตรนภา   แสงใส ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะธุรกิจคาปลีก  ระดับ ปวส. 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวณัฐธิดา  วิละแสง ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะวิชาการบัญชี  ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอนุสรา  ชื่นชูวิทยแ  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะวิชาการบัญชี  ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอภิชัย  นอยพาน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะเครื่ องดื่ มและการผสมเครื่ องดื่ ม  ( Classic 
bartender)ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชาตรี  ปููอาย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะเครื่ องดื่ มและการผสมเครื่ องดื่ ม  (Classic 
bartender)ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนะลอ  วิภากรรณิกา ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ การประกวดการกลาวสุนทรพจนแ
ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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นางสาวธันยชนก  เตวดา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาจีน ระดับ ปวช. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันจิรา  หลีจ฿ะ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาจีน ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนภณ  นิธิดารา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะบารแและเครื่องดื่่ม ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเป็นไทย  บุดดีสุวรรณ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ทักษะพิมพแดีดอังกฤษ ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายฐิติพงษแ  โยริยะ ไดรับรางวัล การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ  เนตรนารี   ระดับจั งหวัด เชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563                                            

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุ ทิ วั ส   พุ ม จั นทรแ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล  ชนะ เ ลิ ศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนพพร  แสงคํา ไดรับรางวัล ไดรับรางวัล ชนะเลิศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายธงไชย  กระสินธุแรําไพ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอานนทแ  แสงสะอาด ไดรับรางวัล ชนะเลิศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเสกสรร คําแหลง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชยทัต  วงศแเตรียมใจ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนราดล  ปอคอแสง  ได รั บรางวั ล  ชนะเลิ ศ            
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนันทณัฐ  ตานู ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสิทธิพัทธแ  พลพวก ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยุรนันทแ  ตัน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายดัสกร  สินฟูุง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอภิสิทธิ์  สีพรรณแ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยงยุทธ  จะแล  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพงศแ  เลาลี ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยศกร  ยุง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมพงษแ   ตะเฮาะ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายตะวัน   เปียเซ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอดุลศักดิ์  กลาแกน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายประดิษฐแ  โสภา ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชูสิน  เหมอแล ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธนพนธแ  เคียงอมร ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสงกรานตแ  บัวเทศ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีรศักดิ์  สามทุน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายจีรพงศแ  เถมินพนา ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวิตร  ลุงยะ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายไตรทศ  เมืองตัน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



  60 
 

 

 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายยศวัต  คําออน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวุฒิภัทร  สุรินทรแรัตนแ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ        
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีรเดช  กิจสกุลวงศแ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ          
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรศักดิ์  แซโดะ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายศุภกฤต  เขี ยวออน  ได รั บรางวั ล  ชนะเลิ ศ          
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวัฒนแ  วงศแไทย  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ           
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิชัย  สูเจา ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมบัติ  ลุงสางกูล ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



  61 
 

 

 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวาสิ  แสนลี่  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมเพชร  มวน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายฟูาลั่น  บุญศรี ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมิทธิ์  ทัตโถมะ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด
เชียงใหม  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอองคํา  ลุงระ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชญานนทแ   ส ว ย เ ฮิ ง  ไ ด รั บ ร า ง วั ล ชม เ ช ย               
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

น า ย ฐิ ติ พ ง ษแ   โ ย ริ ย ะ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช ม เ ช ย               
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุทิวัส  พุมจันทรแ  ไดรับรางวัลชมเชย               
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนพพร  แสงคํา ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธงไชย  กระสินธุแรําไพ ไดรับรางวัลชมเชย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอานนทแ  แสงสะอาด  ไดรับรางวัลชมเชย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเสกสรร  คําแหลง ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชยทัต  วงศแเตรียมใจ  ไดรับรางวัลชมเชย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนราดล  ปอคอแสง  ไดรับรางวัลชมเชย  การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายนันทณัฐ  ตานู  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสิทธิพัทธแ  พลพวก ไดรับรางวัลชมเชย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายยุรนันทแ   ตัน  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายดัสกร  สินฟูุง ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอภิสิทธิ์   สีพรรณแ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยงยุทธ   จะแล ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพงศแ  เลาลี  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยศกร  ยุง  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมพงษแ  ตะเฮาะ  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายตะวัน  เปียเซ  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 
2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอดุลศักดิ์  กลาแกน  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายประดิษฐแ  โสภา ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายชูสิน  เหมอแล ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธนพนธแ  เคียงอมร  ไดรับรางวัลชมเชย             
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นา ย ส ง ก ร าน ตแ   บั ว เ ทศ  ไ ด รั บ ร า ง วั ล ชม เ ช ย             
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีรศักดิ์  สามทุน ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายจีรพงศแ  เถมินพนา  ไดรับรางวัลชมเชย             
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวิตร  ลุงยะ ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีรศักดิ์  สามทุน ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจีรพงศแ  เถมินพนา  ไดรับรางวัลชมเชย             
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวิตร  ลุงยะ ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายไตรทศ  เมืองตัน ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายยศวัต  คําออน ไดรับรางวัลชมเชย  การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวุฒิภัทร  สุรินทรแรัตนแ  ไดรับรางวัลชมเชย           
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายพีรเดช  กิจสกุลวงศแ  ไดรับรางวัลชมเชย           
ก า ร ป ร ะก ว ด ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น า รี 
ระดับประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรศักดิ์  แซโดะ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภกฤต  เขียวออน ไดรับรางวัลชมเชย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธวัชชัย  บัวราณ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปวัฒนแ  วงศแไทย  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิชัย  สู เจา ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมบัติ  ลุงสางกูล ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวาสิ  แสนลี่ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมเพชร  มวน ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายฟูาลั่น  บุญศรีไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมิทธิ์  ทัตโถมะ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายอองคํา  ลุงระไดรับรางวัลชมเชย การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  ประจําปี
การศึกษา 2563 

รางวัล
อ่ืนๆ 

ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น
การประเมินดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ดานความรู  
ผสูําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวข

องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผสูําเร็จการศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏบิ่ติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ผสูําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา

เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)  
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผู เรียนในแตละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ     
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูที่ มี คุณวุฒิการศึกษาและมีจํ านวนตามเกณฑ ที่กํ าหนด ได รับการ พัฒนาอย าง                      
เปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูก  ตอง ครบถวน        
สมบูรณ  

2.3 ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ  อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ                   

โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด 

หรือหนวยงานที่กํากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑแและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการจัด 

การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร       

ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช ประโยชนไดตามวัตถุ
ประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา           

ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
๔.๑.๑ ด้านความรู้ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคแดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก      
 วิทยาลัยใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรูภายใน

วิทยาลัยอยางมีคุณภาพแลว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเนนย้ําและใหความสําคัญตลอดมาคือคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งตองมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัยกําหนดไวทั้งดาน ทักษะ
วิชาชีพ และ ศิลปะการใชชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ของวิทยาลัย ใหเป็นไปตามมาตรฐานแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยใหความสนใจคือ การนําเอาขอมูล
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาไปใชเป็นขอมูลยอนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

โดยวิทยาลัยไดมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑแที่กระทรวงศึกษากําหนด อีกทั้งวิทยาลัยยังมี
กระบวนการเตรียมความพรอมผูเรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย วาเป็นไปตามมาตรฐาน
การสําเร็จการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใชชีวิตที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต
ที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจน
ดําเนินการหาขอมูลยอนกลับที่เป็นประโยชนแตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยตอไป ซึ่งไดดําเนินการเกี่ยวกับ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ฝุายวิชาการ รวมกับฝุายกิจการนักศึกษาไดศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความตองการ
ดานสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ มาจัดทํารายการเกณฑแมาตรฐานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา  และนําเกณฑแมาตรฐานนี้ไปใชเป็นแนวทาง       
ในการวัดและประเมินผลการสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 

2. ฝุายวิชาการไดดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับนักศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยโดยฝุายวิชาการของวิทยาลัยไดนําขอสอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาใชในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ฝุายวิชาการยังไดจัดหา
ขอสอบเพ่ิมเติม โดยความรวมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม 19 จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรรงานใหกับนักศึ
กา รวมถึงไดความอนุเคระหแ จากสถานประกอบการเครือขาย ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และเสนอแนะแนวทาง
ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใชทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝุายวิชาการไดจัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับ
นักศึกษาเพ่ีอสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานการสําเร็จการศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียม 
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ความพรอมเพ่ือเขารับ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามกําหนดการที่ฝุายวิชาการไดประกาศใหทราบ 

นอกจากนี้  ฝุายวิชาการไดจัดทําสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแ เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาตอไป 

จากกระบวนการดังกลาว ผูเรียนที่เขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  จํานวนผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบ

แรก แยกตามเกณฑแที่กําหนดของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 60 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์
ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 35 34 34 34 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 21 21 21 21 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

41 41 41 41 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการ
ทองเที่ยว) 

78 64 55 55 

สาขาวิชาชางยนตแ(สาขางานยานยนตแ) 102 92 90 90 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกสแ) 

22 19 17 17 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 43 38 41 38 
รวมระดับ ปวช. 342 309 299 296 
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ตารางที่ 2 จํานวนผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ     

ผานรอบแรก แยกตามเกณฑแท่ีกําหนดของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 70 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์
ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 24 24 24 24 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 6 6 6 6 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

33 33 33 33 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการ
ทองเที่ยว) 

22 17 18 17 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

25 21 21 21 

สาขาวิชาชางยนตแ(สาขางานยานยนตแ) 20 19 19 19 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกสแ) 

13 5 5 5 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 11 9 9 9 
รวมระดับ ปวส. 154 136 139 136 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนผูเรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก แยกตามเกณฑแที่กําหนด

ของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 70 (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์
ภาคปฏิบัติ      
ร้อยละ 80 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ทีมี่ผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 342 309 299 296 
ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 154 136 139 136 

รวม 496 445 438 432 
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สรุปจํานวนผู เรียนที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก นักศึกษาระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 296 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .2) จํานวน 
127 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดท่ีมีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก จํานวน 436 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
จากผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ รอยละของจํานวนผูเรียน ที่มีผลคะแนนผานเกณฑแการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ รอบแรก ระดับ ปวช.คิดเป็นรอยละ 86.55 ระดับ ปวส. คิดเป็นรอยละ 87.59 รวมระดับ ปวช. และ ปวส.       
ที่ผานคิดเป็นรอยละ 86.86 โดยสรุปไดตามตารางขอมูล ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  รอยละของผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 35 34 97.14 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 21 21 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

41 41 100.00 

สาขาวิชาการทองเที่ยว (สาขางานการทองเที่ยว) 78 55 70.51 
สาขาวิชาชางยนตแ (สาขางานยานยนตแ) 102 90 68.24 
สาขาวิ ช าช า ง อิ เ ล็ กทรอนิ กสแ  ( ส าขา งาน
อิเล็กทรอนิกสแ) 

22 17 77.27 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 43 38 86.55 
รวมระดับ ปวช. 342 296 86.55 

 
ตารางที่ 2  รอยละของผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ          
ผานรอบแรก  

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 19 24 100.00 
สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 5 6 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอรแธุรกิจ) 

33 33 100.00 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 22 17 77.27 
สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

25 21 92.00 



  74 
 

 

สาขาวิชาชางยนตแ(สาขางานยานยนตแ) 17 19 95.00 
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกสแ) 

13 5 38.46 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 11 9 81.82 
รวมระดับ ปวส. 154 136 88.31 

 

ตารางท่ี 3 รอยละของผูเรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก แยกตามแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์รอบแรก(คน) 
ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 342 296 86.55 
ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2) 

154 136 88.31 

รวม 496 432 87.10 

สรุปรอยละของจํานวนผูเรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 296 คน คิดเป็นรอยละ 86.55 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.2) จํานวน 136 คน คิดเป็นรอยละ 88.31 รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ผานรอบแรก จํานวน   432 คน คิดเป็น รอยละ 87.10 

1.1.3 ) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง
สถานศึกษาที่ผเูรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ       

1. วิทยาลัยไดรับการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญภายนอกในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับสาขาวิชา
ของวิทยาลัย โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวนทั้งสิ้น 16 ทานโดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจํานวน 
8 ทานตามสาขาวิชา และครูจากสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 8 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญเขามาชวยในการตรวจสอบ 
และยกระดับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

1.1 จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ความรู ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
1.2 ตรวจสอบและประเมินผล ตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผูเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณแทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ         

มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ ไดผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.42  ผานเกณฑแในระดับ
คุณภาพ ดี แสดงให 
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3. เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณภาพของผูเรียนในเรื่ อง มาตรฐานวิชาชีพ โดยมี

รายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ดานความรูในงานวิชาชีพ 4.36 ดี 
2 ดานทักษะวิชาชีพและการประยุกตแใช 4.38 ดี 
3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 4.52 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.42 ดี 
 
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 ตารางท่ี 1.  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 200 คน 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา
ได้คะแนนตั้งแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

1 สาขาวิชาการบัญชี 34 28 

2 สาขาวิชาการตลาด 21 12 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 41 36 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 77 56 

5 สาขาวิชายานยนตแ  94 27 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  20 12 

7 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 42 29 
รวม 329 200 

สรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จํานวน 200 คน 
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ตารางท่ี 2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 

     
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับปวช.3 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 

สถานศึกษา 39.02 45.37 
จังหวัด 38.89 45.35 
สังกัด 38.88 42.99 
ภาค 38.38 44.22 
ประเทศ 38.73 43.63 

คะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 
ระดับปวช.3 70.00 นายประกฤษฎิ์  เหมวงคแ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ 

                                                     

 1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผเูรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา               
(V-NET) 
 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับผูสําเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET)  

1. มีการประชุมผูปกครองเพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการเตรียมความพรอมการสอบ (V-NET) 
  2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

3. มีการจัดทําคลังขอสอบ V-NET โดยอาจารยแเป็นผูจัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการสอบ          
V-NET เพ่ือใหนักศึกษาไดทดลองทําขอสอบ V-NET  

สงผลใหผูเรียนระดับ ปวช.3 ที่เขาทอสอบมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) ในปีการศึกษา 2563 ตามตารางดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  77 
 

 

 

ตารางท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

 
ล าดับ 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา
ได้คะแนนตั้งแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 34 28 82.35 

2 สาขาวิชาการตลาด 21 12 57.14 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 41 36 87.80 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 77 56 72.73 

5 สาขาวิชายานยนตแ  94 27 28.72 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  20 12 60.00 

7 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 42 29 69.05 
รวม 329 200 60.79 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 60.79 
1.2.3 ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

จากผลคะแนนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับสถานศึกษาไดผลคะแนน
เฉลี่ย 60.79 สูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประทศ โดยในการสอบ V-NET ในครั้งนี้ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 329 คน เขารับการทดสอบ และมีนักศึกษาที่ไดผล
คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 200 คน คิดเป็นรอยละ 60.79 ซึ่งอยูในเกณฑแการ
พิจารณาระดับดี โดยมีนักศึกษาที่ไดรับคะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 1 คน คือ นางสาววิภาพรรณ ต฿ะแกว นักศึกษา
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ ไดรับคะแนน 70.00  
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการหรือ     
การประกอบอาชีพอิสระ 2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผาน
การพัฒนาเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จ 
สูการเปนผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ 

สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

19 19 100 
 

๑. ผูเรียนที่เขารวมโครงการผานพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการดําเนินการ            
ในรูปแบบของศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา จํานวน 19 คน 

๒. ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 19 คน  
คิดเป็นรอยละ 100  โดยผูเรียนไดผานหลักสูตรการอบรมใหความรูในการเขียนแผนธุรกิจจากวิทยากรจากครู
สาขาการตลาดและวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณแในการเขียนแผนธุรกิจ 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  กระบวนการคุณภาพในการดําเนินการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  1. ครูที่ปรึกษาธุรกิจใหคําปรึกษาในดานธุรกิจทุกดาน ไมวาจะเป็นการบริหารการตลาด  
                         การบริหารการเงิน และการบริหารบุคคล และการดูแลอยางใกลชิด 
                     2. หัวหนาศูนยแบมเพาะฯ ใหคําปรึกษาการดําเนินการตามแผนธุรกิจ 
  3. ฝุายฝึกอบรมดําเนินการฝึกอบรมใหความรูพ้ืนฐานและจัดกิจกรรมเสริมสราง 
                         ความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจประกอบดวย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต  
                         การบริหารจัดการ 
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑแและการบริการ โดยการนําเอาผลงานวิจัยมาพัฒนาและยกระดับงาน 
                         ดานการพัฒนาผลิตภัณฑแและการใหบริการ 
  5. มีการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑแและการบริการ การสํารวจความคิดเห็น  
                        ความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอ 
  6. จัดกิจกรรม KM (Knowledge Management) รวมกันเพื่อสรุปองคแความรูในการพัฒนา 
                         ธุรกิจ 

โดยนักศึกษาที่เขารวมโครงการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมตอการ
จัดโครงการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 
2563 โดยทุกขอการประเมินมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดย  3 อันดับแรกที่
ไดรับการประเมินระดับคะแนนสูงที่สุด ไดแก 

1) สามารถใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกไขปัญหาเฉพาะหนา นํามาประยุกตแใชในวิถี 
    ชีวิตประจําวันของตนเองได 
2) ไดพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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    3)  สามารถนําทักษะที่ไดรับจากโครงการไปประยุกตแใชในการประกอบธุรกิจไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน         
ในอนาคต 

1.1.3) ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง
สถานศึกษา ในการพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
1. ไดรับผลการประเมินศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ     

ตามเกณฑแการประเมินศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

2. จาการสรุปผลโครงการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม ตอการ
เขารวมโครงการระดับคะแนนเฉลี่ย 4.79  อยูในเกณฑแมากที่สุด และผูเรียนมีผลการ ประเมินภาพรวมดานทักษะและ
การประยุกตแใช ที่ไดรับจากโครงการอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.78 อยูในเกณฑแ มากที่สุด 

3. ผูเรียนที่เขารวมโครงการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ไดพัฒนาทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับการ  
ดําเนินธุรกิจ โดยการประยุกตแใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 

-  ผูเรียนสามารถใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกไขปัญหาเฉพาะหนา นํามาประยุกตแใชใน        
 วิถีชีวิตประจําวันของตนเองได ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยูในเกณฑแมากที่สุด 

             -     ผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ระดับคะแนนเฉลี่ย  
                   4.79 อยูในเกณฑแมากที่สุด 
             -     ผูเรียนสามารถนําทักษะที่ไดรับจากโครงการไปประยุกตแใชในการประกอบธุรกิจไดอยาง 
                   เขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.74 อยูในเกณฑแมากที่สุด 

- ผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.79           
อยูในเกณฑแมากท่ีสุด 

- ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแกไขปัญหาเฉพาะหนา ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.74 อยูในเกณฑแ
มากที่สุด 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุงเนนการจัดการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
ตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีวา “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยมุงเนน
ใหนักศึกษาเกิดเอกลักษณแคือ“คิดเป็น เนนปฏิบัติ จัดการได” ผานการ ลงมือปฏิบัติจริงจากการทําโครงการศูนยแ         
บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ขึ้นเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเป็นผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ พบวาผูเรียนที่ เขารวมโครงการสามารถประสบความสําเร็จสูการเป็นผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระโดย มีทักษะในการทํางานและมีขีดความสามารถในการประยุกตแใชเพ่ือกาวสูการเป็น
ผูประกอบการในอนาคต ไดอยางยั่งยืนตอไป 
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1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

วิทยาลัยมีการสงเสริม  สนับสนุนใหผู เรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการ                  
นําความรู ในสาขาวิชาชีพ เขาประกวดแขงขันทักษะในแตละรายการ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัล ดังนี้ 

 
สรุปผลเชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพท้ังหมด 307 คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      
วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการนําความรู        

ในสาขาวิชาชีพ เขาประกวดแขงขันทักษะในแตละรายการ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดาน
ทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ไดรับแยกตามประเภทการแขงขัน ดังนี้ 
  1. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน    
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหมวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
ไดเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 40 รายการ ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ 35 ชิ้น จากผลการแขงขัน
วิทยาลัยฯ ไดรับเหรียญรางวัลทั้งหมด 76 เหรียญ เหรียญทอง 29 เหรียญ เหรียญเงิน 24 เหรียญ เหรียญทองแดง 
23 เหรียญ 
 

 

รายการแข่งขัน 
จ านวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 35 ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 
2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯระดับชาติ 29 24 23 76 

2. การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีการศึกษา 2563 
การแขงขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ ระดับจังหวัด 0 4 0 4 

รวมจ านวนผู้ เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการ

แข่งขัน  
29 28 23 80 
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ตารางสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ                 
ครั้งที่ 35 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2563  

ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

สรุปเหรียญการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2563 

รางวัลเหรียญทอง 
ล าดับที่  รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตแ ทอง 100.00   

2 ทักษะวิชางานเครื่องยนตแเล็กแก฿สโซลีน (ปวช.) ทอง 99.28   

3 ทักษะวิชางานเครื่องยนตแเล็กแก฿สโซลีน (ปวช.) ทอง 98.57   

4 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟูา ทอง 98.00   

5 ทักษะคอมพิวเตอรแและสารสนเทศในงานธุรกิจ ทอง 97.50   

6 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอรแและติดตั้งซอฟแวรแ ทอง 97.50   

7 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ทอง 96.00   

8 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง ทอง 95.00   

9 ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว (ปวส.) ทอง 95.00   

10 ทักษะมัคคุเทศกแ (สุดยอดมัคคุเทศกแ) ทอง 94.50   

11 พิมพแดีดไทย (ปวส.) ทอง 94.00   

12 ทักษะการติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร ทอง 93.62   

13 การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาอังกฤษ ทอง 93.00   

14 ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสแดวยคอมพิวเตอรแ ทอง 92.50   

15 ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว (ปวช.) ทอง 92.50   

16 ทักษะมัคคุเทศกแ (มัคคุเทศกแทองถิ่น) ทอง 92.50   

17 ทักษะวิชางานจักรยานยนตแ ทอง 91.50   
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18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ทอง 91.00   

19 ทักษะคอมพิวเตอรแและสารสนเทศในงานธุรกิจ ทอง 90.00   

20 พิมพแดีดไทย (ปวช.) ทอง 90.00   

 
รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับที่  รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 พิมพแดีดไทย (ปวช.) เงิน 89.00   

2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนตแ เงิน 85.71   

3 ทักษะธุรกิจคาปลีก เงิน 85.00   

4 ทักษะการสรางเว็บไซตแ เงิน 85.00   

5 พิมพแดีดอังกฤษ (ปวช.) เงิน 85.00   

6 การประกวดมารยาทไทย เงิน 82.66   

7 ทักษะวิชางานเครื่องยนตแแก฿สโซลีน เงิน 82.00   

8 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ เงิน 82.00   

9 ทักษะวิชางานไฟฟูารถยนตแ เงิน 81.40   

10 การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาไทย เงิน 81.00   

11 ทักษะโปรแกรมกราฟิก เงิน 80.00   

 
รางวัลเหรียญทองแดง 
ล าดับที่  รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาจีน (ปวส.) ทองแดง 79.00   

2 
ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic 
bartender) 

ทองแดง 78.25 
  

3 
ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Flair 
Bartender) 

ทองแดง 77.50 
  

4 การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาจีน (ปวช.) ทองแดง 77.00   

5 การประกวดการกลาวสุนทรพจนแภาษาอังกฤษ (ปวช.) ทองแดง 75.66   
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6 พิมพแดีดอังกฤษ (ปวส.) ทองแดง 75.00   

7 ทักษะบารแและเครื่องดื่ม ทองแดง 70.00   

8 ทักษะวิชาการบัญชี (ปวช.) ทองแดง  70.00   

9 ทักษะวิชาการบัญชี (ปวส.) ทองแดง  70.00   

 
สรุปเหรียญการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2563 

ชื่อวิทยาลัย เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

9 13 13 35 

 
รางวัลเหรียญทอง 
ล าดับที่ รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 สบูลางมือใบบาง  ทอง 97.00   

2 หมอง Jasmine ทอง 96.17   

3 กระเปาจากผักตบชมพอ ทอง 93.00   

4 
"หอมละมุน" นวัตกกรรมสารสกัดจากหัวหัวใหญ 
บรรเทาอาการปวดเมื่อย  

ทอง 92.83 
  

5 
ทามารแ  เซรั่ม นวัตกรรมเพ่ือลดรอยหยาบกรานของผิว
จากสารสะกัดจากมะขาม 

ทอง 91.83 
  

6 
น้ํามันนวดวิรงรอง นวัตกรรมการนวดผอนคลายจากใบ
พลับพลึง 

ทอง 91.83 
  

7 ทีเจ  สเปรยแเคลือบยาง ทอง 91.50   

8 เทียนหอมบานเฮา ทอง 90.67   

9 นวัตกรรมสมุนไพรแชเทา "บาธบอมบแ ฟูุ " ทอง 90.00   
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รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับ

ที ่ รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 ไมแขวนเสื้อ อโรมา เงิน 88.33   

2 ซักหอม เงิน 87.50   

3 หมอทองสมุนไพรไฮไซ เงิน 86.67   

4 ไสกรอก 4 ภาค เงิน 85.00   

5 อุปกรณแถอดฝาปิดบูทแร็ค เงิน 84.00   

6 หมูลํา จิ้นลุง เงิน 84.00   

7 น้ําพริกจําจอง เงิน 83.67   

8 คั่วกลิ้งไสอ่ัว เงิน 82.67   

9 เว็บไซตแเครื่องเขินเชิงดอย เงิน 82.00   

10 นองความรู เงิน 81.00   

11 ไอศกรีมโฮมเมด มาลองดู เงิน 80.67   

12 คุกกี้ยอดชา เงิน 80.67   

13 นองสดใส เงิน 80.33   

 
รางวัลเหรียญทองแดง 
ล าดับที่  รายการแข่งขัน เหรียญ คะแนน หมายเหตุ 

1 เครื่องดัดเหล็กแบบสองระบบ ทองแดง 78.67   

2 เว็บไซตแมีชัยการเกษตร ทองแดง 78.00   

3 เครื่องทําไอศครีมกึ่งอัตโนมัติ ทองแดง 77.33   

4 ใสอั่วกินมวนกิ๋นลํา ทองแดง 77.33   

5 กลองวัดคากระแสไฟฟูาอัจฉริยะ ทองแดง 77.00   

6 ควบคุมระบบแสงสวางดวยเสียง ทองแดง 76.67   

7 แยมผลไมรวม "หวา กะ เข" ทองแดง 75.33   
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8 
ชุดทดลอง Google Home Switch Google Home 
Reduction Kit 

ทองแดง 75.00 
  

9 ระบบฆาเชื้อดวยแสง UV ทองแดง 75.00   

10 รถสกู฿ตเตอรแขนสงเอกสาร ทองแดง 73.17   

11 ไฟฟูาสะดุง ทองแดง 70.33   

12 น้ําสมุนไพรภูไพร ทองแดง 70.33   

13 ผงปรุงรสมหัศจรรยแ ทองแดง 70.00   

 
  2. ไดรับรางวัลการนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ระดับภาคเหนือ 
  เนื่องดวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดเขารวมการแขงขันทักษะการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐแในในกิจกรรมบมเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม ระหวางวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 โดยมีผลการ
แขงขัน ดังตอไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม ระดับ หมายเหตุ 

1 ผงปรุงรส เหรียญเงิน  
2 นองฮอมตัง เหรียญเงิน  
3 นวัตกรรมกลองอาหาร4 ดาว เหรียญเงิน  
4 อุปกรณแ ควบคุมน้ํา 3 ดาว เหรียญเงิน  

 

สรุปผลเชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ           

                 

 

 

 

 

ระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

ระดับภาค 0 4 0 4 

ระดับประเทศ 29 24 23 76 
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1.2.3 ) ผลสะท้อน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ  ยกยองสถานศึกษา              

ในผลงานการ แขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน       

จากการที่วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชทักษะและการ
ประยุกตแใชในดานวิชาชีพของผูเรียนในการเขารวมประกวด แขงขัน ทักษะในแตละระดับ  ซึ่งไดผลเป็นที่นาพึงพอใจ 
ไดรับรางวัลการยอมรับ ในวงกวาง ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไดรับ 29 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน  23 เหรียญ ทองแดง รวม
ทั้งสิ้น  76  เหรียญ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐแในในกิจกรรมบมเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  ระดับภาค จัดโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งผลการแขงขัน 
ไดรับ 4 เหรียญเงิน รวมทั้งสิ้น  4  เหรียญ  
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผสูําเร็จการศึกษา 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษา 

ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 432 คน มาจากกระบวนการตาง ๆ ที่วิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือให
ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตกอนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจํานวน
ทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้ 

ก่อนเริ่มเรียน 
1. โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ  ผูเรียนทุกคนจะไดรับการแนะแนวการศึกษาตอในสายอาชีพ 

ในชวงที่อยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากอาจารยแฝุายแนะแนวของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยไดมีการจัดแนะแนว
การศึกษาสายอาชีพใหกับผูเรียนในโรงเรียนตาง ๆในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียงจํานวน 173 โรงเรียน/ปีการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคแ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรูจัก เขาใจ การเรียนการสอนในสายอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษาตอที่ตรงกับความชอบและความถนัดของผูเรียน 

2. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยไดจัดโครงการนี้ขึ้นมาอยางตอเนื่อ งเป็นประจําทุกปี
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่เขารวมจํานวน 35 โรงเรียน โดยกลุมเปูาหมายที่เขารวมโครงการ     
คือ ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือใหผูเรียนไดทดลองเรียนรูในสาขาวิชาที่ตนเองคิดวามีความถนัดและมีความ
ตองการจะศึกษาตอในอนาคต เมื่อเขารวมโครงการแลวผูเรียนจะไดคนพบวา สาขาวิชาที่ตนเองคิดวาจะเลือกเรียนนั่น 
เหมาะสม ตรงความถนัดของตนเองหรือไม และใชเป็นแนวทางในการเลือกเรียนตอใหตรงความถนัดของตนเองอยาง
แทจริง 
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เริ่มเข้าเรียน 
1. โครงการ First Day  คือโครงการ ที่จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหผูเรียน 

ไดมีการเตรียมความพรอมของตนเองกอนเรียน ทั้งในเรื่องของ ทําความรูจักสถานที่ อาจารยแ กฎระเบียบตาง ๆ 
รายวิชาที่จะเรียน นโยบาย กิจกรรมตาง ๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งปีการศึกษา ผูเรียนจะไดวางแผน และเตรียมความพรอมของ
ตนเองเพ่ือใหการเรียนประสบความสําเร็จอยางลุลวงดวยดี นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,663 คน 

2. โครงการ Family day คือ โครงการ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ ใหผูเรียนทุกคน ทั้งรุนพ่ี และรุนนอง 
ไดทําความรูจักกัน เขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จใจการเรียน นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,663 คน 

3. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยไดพัฒนารายวิชาใหมขึ้นมา ไดแก รายวิชา Skill for life     
ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะสอนผูเรียนในเรื่องทักษะการใชชีวิตอยางไร ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องการเรียนและอยูรวมกับ 
 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เป็นรายวิชาที่สอนใหผูเรียนมีแนวทางในการใชชีวิตที่ถูกตอง มีอาจารยแผูสอนที่คอยเป็นที่
ปรึกษาในเรื่องปัญหาตาง ๆ คอยแนะนํา ตักเตือน ชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งเป็นผลใหนักศึกษาความสําเร็จในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น 

4. โครงการ 1115  คือโครงการ ที่ใหอาจารยแที่ปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน ใหคําปรึกษา กับผูเรียนในที่
ปรึกษาของตนเอง 1 วัน 1 คน ๆ ละ 15 นาที ใชชองทางนี้ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ผูเรียนในเรื่องตาง ๆ ที่จะ
ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากยิ่งขึ้น นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,663 คน 

5. โครงการ Little Manager ดาน เพ่ือนชวยเพ่ือน เป็นโครงการ ที่เราไดให เพ่ือนในหองเรียนชวยที่ปรึกษา
ในการทําหนาที่ชวยเหลือ ดูแลเพ่ือน ๆ ในหองเรียน หากใครมีปัญหา เพ่ือนก็จะชวยในการใหคําแนะนํา หรือนําขอมูล
มาแจงใหกับที่ปรึกษาไดเขาไปชวยเหลือ เป็นอีก 1 กระบวนการที่ทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน 
นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,663 คน 

6. โครงการปูองกันความเสี่ยง 6 ดาน คบเพ่ือนตางเพศ , มั่วสุม , สารเสพติด , หอพัก , ขับขี่ปลอดภัย ,       
การใชสื่อ Social เป็นความเสี่ยงที่วิทยาลัยไดใหความสนใจเป็นพิเศษ และไดสรางกระบวนการ วิธีการตาง ๆ             
ทีจ่ะปูองกัน ชวยเหลือไมใหผูเรียนเขาไปยุงเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ เพ่ือการเรียนที่ประสบความสําเร็จ นักศึกษาที่เขารวมทุก
คน จํานวน 1,333 คน 

7. โครงการพลัง 3 ประสาน ไดแก นักเรียน ครู ผูปกครอง  โดยวิทยาลัยไดกําหนดใหครูที่ปรึกษาทุกคน ตองมี
การรายงานผูปกครองทุกครั้งเมื่อผูเรียนขาดเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือมีการเยี่ยมบานผูเรียนในกรณีที่
ผูเรียนขาดเรียนเกิน 3 วัน เป็นกระบวนการที่ชวยเหลือผูเรียนที่มีปัญหาใหประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากยิ่งขึ้น  
นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,663 คน 

8. โครงการ กีฬา วิทยาลัยไดมีการวางแผนใหผูเรียนที่มีความสามารถหรือมีความชื่นชอบในกีฬาทุกประเภท      
มีโอกาสไดแสดงความสามารถของตนเองในแตละประเภทกีฬา ทําใหผูเรียนรูสึกถึงคุณคาที่มีในตัวเอง ภูมิใจในตนเอง 
เป็นปัจจัยใหมาเรียนแลวเกิดความสุข และสงผลใหประสบความสําเร็จในการเรียนตอไป  

9. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและแนะแนวอาชีพ  เป็นโครงการที่จัดใหสําหรับผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 
และ ปวส.2 ที่กําลังจะจบการศึกษาให ทราบแนวทางการศึกษาตอของตนเอง หรือแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นแรง
บันดาลใจในการเรียนใหประสบความสําเร็จเพ่ือไปถึงยังเปูาหมายที่ตนเองไดกําหนดไว จํานวนผูเรียนที่เขารว มจํานวน 
614 คน 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

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

ปวช. 408 293 115 
ปวส. 206 139 67 
รวม 614 432 182 

       
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 40 34 6 
การตลาด 24 21 3 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 42 41 1 
การทองเที่ยว 98 69 29 
ชางยนตแ 127 74 53 
ชางอิเล็กทรอนิกสแ 24 16 8 
ชางไฟฟูา 53 38 15 

รวม 408 293 115 
 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

  จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 29 23 6 
การตลาด 10 6 4 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 38 33 5 
การทองเที่ยว 28 18 10 
การโรงแรม 31 23 8 

เทคนิคเครื่องกล 35 20 15 
อิเล็กทรอนิกสแ 13 5 8 
ไฟฟูากําลัง 22 11 11 
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สาชาวิชา จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

  จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

รวม 206 139 67 
 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 432 คน 
 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา     
ที่หลักสูตรกําหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
มีจ านวนทั้งสิ้น 432 คน คิดเป็นร้อยละ 70.36 มาจากกระบวนการตาง ๆ ที่วิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตกอนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ตามท่ีไดกลาวไปในเชิงปริมาณ  

2.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช. 408 293 71.81 115 28.19 
ปวส. 206 139 64.48 67 32.52 
รวม 614 432 70.36 182 29.64 

 
3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. แยกตามสาขา 

สาชาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การบัญชี 40 34 85.00 6 15.00 

การตลาด 24 21 87.50 3 12.50 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 42 41 97.62 1 2.38 

การทองเที่ยว 98 69 70.41 29 29.59 

ชางยนตแ 127 74 58.27 53 41.73 

ชางอิเล็กทรอนิกสแ 24 16 66.67 8 33.33 

ชางไฟฟูา 53 38 71.70 15 28.30 

รวม 408 293 71.81 115 28.19 
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1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามช้ันปี 

สาชาวิชา จ านวนนักศึกษา ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

การบัญชี 29 23 79.31 6 20.69 

การตลาด 10 6 60.00 4 40.00 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 38 33 86.84 5 13.16 

การทองเที่ยว 28 18 64.29 10 39.29 

การโรงแรม 31 23 74.19 8 25.81 

เทคนิคเครื่องกล 35 20 57.14 15 42.86 

อิเล็กทรอนิกสแ 13 5 38.46 8 61.54 

ไฟฟูากําลัง 22 11 50.00 11 50.00 

รวม 206 139 67.48 67 32.52 

สรุปผลรอยละของผูส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 70.36 

1.1.3 ผลสะท้อน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง สถานศึกษา    
ในการดูแล และแนะแนวผูเรียน 

วิทยาลัยไดรับการยอมรับ สนับสนุนและชวยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ    
ในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือดูแลและแนะแนวผูเรียนใหประสบความสําเร็จในการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษาตอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยไดรับการตอบรับจากโรงเรียน
สามัญศึกษาเป็นอยางดีในการใหเขาไปแนะแนวการศึกษาตอใหกับผูเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ละมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นประจําทุกปีการศึกษา เพราะเห็นวาเป็นแนวทางท่ีดี ที่จะทําใหผูเรียนไดเขาใจสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และทําให
ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนตอไดตรงกับชอบของตนเอง 

2. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยไดรับความรวมมือ องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ เนื่องจาก เป็นโครงการที่ทําใหผูเรียนไดคนพบความถนัดของตนเองที่แทจริง
กอนเริ่มเรียน เป็นจุดเริ่มตนที่ทําใหผูเรียนสามารถเลือกศึกษาตอไดถูกตอง สงผลใหประสบความสําเร็จในอนาคตไดงาย
มากยิ่งขึ้น 

3. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาว จาก ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานใหญ เนื่องจากเป็นโครงการที่ทําใหผูเรียน ไดแกปัญหาของตนเองและครอบในดานการ
บริหารการเงิน ซึ่งปัญหาดังกลาว หากผูเรียนแกปัญหาไมได หรือมีแนวทางการใชเงินที่ไมถูกตอง จะสงผลใหผูเรียนไม
ประสบความสําเร็จในการเรียน ดังนั้น ทางธนาคาแหปงระเทศไทย จึงสนับสนุนงบประมาณใหวิทยาลัยดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง วินัยทางการเงิน ผานในรายวิชา Skill for life อยางตอเนื่อง 

4. วิทยาลัยไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจาก สถานีตํารวจอําเภอสันทราย และ สถานีตํารวจแมโจ ในการเขา
มาชวยเหลือ ดูแล ผูเรียนในดานความเสี่ยงตาง ๆ และไดรับคําชื่นชมวา ผูเรียนของวิทยาลัย มีปัญหาทางสังคมนอยมาก 
โดยเฉพาะในเรื่องการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เกมสแการพนันตาง ๆ เนื่องจากวิทยาลัย มีโครงการที่ติดตามดูแลผูเรียน
อยางใกลชิดนั่นเอง 
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1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยแ ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตยแ และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืน   ไดอยางเป็นกัลยาณมิตร            
มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 34 โครงการ โดยกําหนดใหผูเรียน        
1  คน ตองเขารวมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแแตละดานใหครบ ทุกดาน อยางนอยดานละ 1 โครงการ  
โดยผูเรียนมีการเขารวมโครงการ ตามเปูาหมายที่กําหนดไว จํานวน 1,663 คน   

2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแแยกเป็นรายดานดังนี้  

2.1 ด้านการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์จ านวน 4  โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมที่ก าหนด  จ านวนนักเรียนที่

เข้าร่วมจริง(คน) 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 คน 1,663 

2 โครงการวันแมแหงชาติ  นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไมรวม

นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 1,593 

คน 

1,593 

3 โครงการวันพอแหงขาติ นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไมรวม

นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 1,593 

คน 

1,593 

4 โ ค ร ง ก า ร วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิรลงกรณแ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 

นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไมรวม

นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 1,593 

คน 

1,593 
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2.2 ด้านความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  จ านวน  25  โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมที่ก าหนด  

จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

1 โครงการ Sport Day 1,663 1,663 
2 โครงการ Family Day 1,663 1,663 
3 โครงการ First Day นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1          

ทุกสาขาวิชา 
490 490 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 1,663 1,663 
5 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,663 1,663 
6 โครงการคายราชพฤกษแ 490 490 
7 โครงการ Fin D We can do 490 490 
8 โครงการสังคมไรเงินสด 490 490 
9 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมกอนออกสูสถาน

ประกอบการ 
197 197 

10 โครงการอาชีวศึกษาเอกชนตนแบบปลอดบุหรี่ 1,663 1,663 
11 โครงการสงเสริมกีฬา 1,663 1,663 
12 โครงการพัฒนาอัตลักษณแ 1,663 1,663 
13 โครงการ รด.จิตอาสา 97 97 
14 โครงการสถานศึกษาวิชาทหารเขมแข็ง 97 97 
15 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ดาน 1,663 1,663 
16 งานระบบชวยเหลือติดตามนักศึกษา 1,663 1,663 
17 โครงการเปิดโลกการเรียนรูสูสมรรถนะ 1,663 1,663 
18 โครงการ Little Manager 104 104 
19 ลูกเสือชอสะอาด 490 490 
20 โครงการเด็ก พายัพ อวดดี 1,663 1,663 
21 โ ค ร ง ก า ร  สั ม ม น า  “ชี วิ ต สุ ข สํ า เ ร็ จ  ภ า ย ใ ต 

สถานการณแโควิท-19” โดย อาจารยแเชน จตุพล 
ชมภูนิช 

435 435 

22 โครงการ ศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 19 19 
23 โครงการคายลูกเสือวิสามัญ 490 490 
24 แกนนําลูกเสือมัคคุเทศกแ 28 28 
25 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 42 42 
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2.3  ด้านความรับผิดชอบ ด้าน ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย       

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  6 โครงการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่

เข้าร่วมที่ก าหนด  
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

1 โครงการ Art and culture Day 1,663 1,663 
2 โครงการไหวครู 1,663 1,663 
3 โครงการ College is my home 1,663 1,663 
4 โครงการประหยัดพลังงาน 1,663 1,663 
5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทงยี่เป็ง 424 424 
6 โครงการ Lanna Summer Festival 2021 104 104 

1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค หรือผลการ
ประเมิน อวท. หรือ อกท.        

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยแ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตยแ และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืน ไดอยางเป็นกัลยาณมิตร            
มีภาวะผูนํา   กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 34 โครงการ โดยกําหนดใหผูเรียน         
1 คน ตองเขารวมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแแตละดานใหครบ ทุกดาน อยางนอยดานละ 1 โครงการ  
โดยผูเรียนมีการเขารวมโครงการ ตามเปูาหมายที่กําหนดไว จํานวน 1,663 คน  คิดเป็นรอยละ 100 

2. ไดรับการประเมิน องคแการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับผาน โดยการประเมินตามที่คณะ
กรรมการบริหาร อวท. ชาติ กําหนด ประเภท สถานศึกษา ขนาดกลาง 

3.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแแยกเป็นรายดานดังนี้  
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3.1  ด้านการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์จ านวน 4  โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม 

ที่ก าหนด 
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น 
1,663 คน 

1,663 100 

2 โครงการวันแมแหงชาติ  นักศึกษาทุกระดับชั้น ไมรวม
นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 
1,593  คน 

1,593 100 

3 โ ค ร ง ก า ร วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิรลงกรณแ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 

นักศึกษาทุกระดับชั้น ไมรวม
นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 
1,593  คน 

1,593 100 

4 โครงการวันพอแหงขาติ นักศึกษาทุกระดับชั้น ไมรวม
นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 
1,593  คน 

1,593 100 

 
3.2  ด้านความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย 

ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  จ านวน  25  โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมที่

ก าหนด  
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการ Sport Day นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

2 โครงการ Family Day นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

3 โครงการ First Day นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา 

นั กศึ กษาระดั บชั้ น  ปวช . 1 
จํานวน 490 คน 

490 490 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย 

นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

5 โครงการธนาคารโรงเรียน นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 
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6 โครงการคายราชพฤกษแ นั กศึ กษาระดั บชั้ น  ปวช . 1 
จํานวน 490 คน 

490 490 

7 โครงการ Fin D We can do นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

8 โครงการสังคมไรเงินสด นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

9 โครงการสัมมนาเตรียมความ
พ ร อ ม ก อ น อ อ ก สู ส ถ า น
ประกอบการ 

นั กศึ กษาระดั บชั้ น  ปวส . 1 
จํานวน 197 

197 197 

10 โครงการอาชีวศึกษาเอกชน
ตนแบบปลอดบุหรี่ 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น     
1,663 คน 

1,663 100 

11 โครงการสงเสริมกีฬา นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

12 โครงการพัฒนาอัตลักษณแ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น  
1,663 คน 

1,663 100 

13 โครงการ รด.จิตอาสา นั กศึ กษาวิ ช าทหารจํ านวน    
97 คน 

97 97 

14 โครงการสถานศึกษาวิชาทหาร
เขมแข็ง 

นั กศึ กษาวิ ช าทหารจํ านวน      
97 คน 

97 97 

15 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 
ดาน 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น     
1,663 คน 

1,663 100 

16 งานระบบช วยเหลือติดตาม
นักศึกษา 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น     
1,663 คน 

1,663 100 

17 โครงการเปิดโลกการเรียนรูสู
สมรรถนะ 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  จํ า น ว น    
1,663 คน 

1,663 100 

18 โครงการ Little Manager นักศึกษาจํานวน 104 คน 104 104 
19 ลูกเสือชอสะอาด นั กศึ กษาระดั บชั้ น  ปวช . 1 

จํานวน 490 คน 
490 490 

20 โครงการเด็กพายัพ อวดดี นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,663 
คน 

1,663 100 

21 โครงการ  สัมมนา  “ชี วิ ตสุ ข
สําเร็จ ภายใต สถานการณแโค
วิท-19” โดย อาจารยแเชน      
จตุพล   ชมภูนิช 

นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 จํานวน 435 คน 

435 435 
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22 โ ค ร ง ก า ร  ศู น ยแ บ ม เ พ า ะ
ผูประกอบการ อาชีวศึกษา 

นักศึกษาศูนยแบมเพาะ จํานวน 
19  คน 

19 19 

23 โครงการคายลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาระดับ ปวช.1 490 490 
24 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

ลูกเสือมัคคุเทศนแ 
นักศึกษาแกนนํา 28 คน 28 28 

25 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี 

นักศึกษาแกนนําจํานวน 42 คน 42 42 

3.3  ด้านความรับผิดชอบ ด้าน ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมที่
ก าหนด  

จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมจริง(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการ Art and culture 
Day 

 จํานวน 1,663 คน 1,663 100 

2 โครงการไหวครู จํานวน 1,663 คน 1,663 100 
3 โครงการ College is my 

home 
จํานวน 1,663 คน 1,663 100 

4 โครงการประหยัดพลังงาน จํานวน 1,663 คน 1,663 100 
5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทง    

ยี่เป็ง 
นักศึกษาสาขาการทองเที่ยวและ
สาขาการโรงแรม จํานวน 424  

424 424 

6 โครงการ Lanna Summer 
Festival 2021 

นักศึกษาสาขาการทองเที่ยวและ
สาขาการโรงแรมระดับชั้น ปวช.
2 จํานวน 104 

104 104 

  

วิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ จากกิจกรรมในการ

ปลูกฝังจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยแ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  

มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป็น

ไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีผล

การสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินการ 

1 สถานศึกษามีการดําเนินโครงการ เพ่ือปลูกฝัง จิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยแ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผู อ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ครบตามแผนที่กําหนด 

34 กิจกรรมคิดเป็น 
รอยละ 100 

2 ผู เรี ยนเขารวม กิจกรรม ที่ปลูกฝั งจิตสํานึกกับผู เ รียน ด านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริยแ  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ  และการเสียสละเ พ่ือสวนรวม                 
มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผู อ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา         
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแผนที่กําหนดไวครบทุกคน 

ผู เ รี ย น เ ข า ร ว ม
กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น 
1,663  คน คิดเป็น
รอยละ 100 
 

3 ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเขารวมโครงการ ปลูกจิต ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยแ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผู อ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวนครูและบุคคล
กร 86 คนคิดเป็น
รอยละ 100 

 

1.1.3) ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา            
ในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1. นางสาว กัญจนแนภัส  บุญศิริ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศดานอาชีวศึกษา” 
พระราชทานรางวัล โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟูามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

2. ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแดานการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริยแ        
โดยองคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา  ดังนี้ 

2.1 วิทยาลัยไดรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดานการสนับสนุนกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องใน
สัปดาหแสงเสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม  

2.2 ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแ ดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยแ และการ
เสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก   
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2.3 วิทยาลัยไดรับการรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวด โครงการ Fin D We can do season 2 การ

ประกวด นวัตกรรมการสอน เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ  อันพึงประสงคแดาน วินัยทางการเงินใหกั บผูเรียน จัดโดย 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 

2.4 นักศึกษาโครงการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  
ไดรับการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2.5 ลูกเสือจํานวน 28 นาย ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ลูกเสือมัคคุเทศกแ จัดโดย สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติรวมกับ กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

2.6 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเชียงใหม ประจําปีการศึกษา 
2563 มอบโดย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.7 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2563 
มอบโดย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแ ดานความรับผิดชอบ ดาน ภูมิใจในความเป็นไทย           
เห็นคุณคาและรวมพฒันา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3.1 วิทยาลัยไดรับเกียรติจากทาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Art and 
culture Day พรอมทั้งไดรับคํายกยอง ชื่นชม จาก ทานวัฒนธรรมจังหวัด วากิจกรรมสงเสริมใหนั กศึกษาทุกคน 
ยอมรับความแตกตางของ พหุวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ถึงแมจะมีวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน 
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1.3) การมีงานท า และศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท า                

ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทํา     

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ท างาน 

จ านวนนักศึกษา
ที่ศึกษาต่อและมี

ท างาน 
รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 50 45 4 0 49 
2 สาขาวิชาการตลาด 22 13 6 2 21 
3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 
36 31 4 1 36 

4 สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว 

76 63 5 5 73 

5 สาขาวิชายานยนตแ 92 47 34 6 87 
6 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสแ  
15 11 1 1 13 

7 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 29 14 9 3 26 
รวม 320 224 63 18 305 
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2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) ปีการศึกษา 2562 ที่มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ท างาน 

จ านวนนักศึกษา
ที่ศึกษาต่อและมี

ท างาน 
รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 14 7 4 2 13 
2 สาขาวิชาการตลาด 10 4 2 1 7 
3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 
12 5 4 0 9 

4 สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว 

11 8 2 0 10 

5 สาขาวิชาการ
โรงแรม 

20 9 8 2 19 

6 สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล 

26 2 22 2 26 

7 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสแ  

11 6 3 0 9 

8 สาขาวิชาไฟฟูา
กําลัง 

6 1 3 1 5 

รวม 110 42 48 8 98 
 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ             

และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ ระดับ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ท างาน 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ
และมี
ท างาน 

รวม 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 320 224 63 18 305 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 110 42 48 8 98 

รวม 440 266 111 26 403 
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จากตารางผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 403 คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทํา        

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ    

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทํา        
ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 50 49 98.00 

2 สาขาวิชาการตลาด 22 21 95.45 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 36 36 100.00 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 76 73 96.05 

5 สาขาวิชายานยนตแ 92 87 94.57 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  15 13 86.67 

7 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 29 26 89.66 

รวม 320 305 95.31 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .2 ) ปีการศึกษา 2562                
ที ่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 14 13 92.86 

2 สาขาวิชาการตลาด 10 7 70.00 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 12 9 75.00 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 11 10 90.91 
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5 สาขาวิชาการโรงแรม 20 19 95.00 

6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 26 26 100.00 

7 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  11 9 81.82 

8 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 6 5 83.33 

รวม 110 98 89.09 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ ระดับ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท าใน
สถานประกอบการ     

หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษา 

ร้อยละ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 320 305 95.31 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 110 98 89.09 

รวม 430 403 93.72 

จากตารางรอบละผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ    
หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นรอยละ 93.72 

4. ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 4.69 ดีมาก 
2 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 4.69 ดีมาก 
3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ 4.52 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.55 ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.55 คะแนน             

อยูในระดับ ดีมาก 
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 1.3.3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง

สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอสระหรือศึกษาต่อ  

 จากผลสรุปแบบสํารวจติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่สํารวจจากสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาทํางานหรือศึกษาตอพบวา มีผลการประเมิน ความพึงพอใจตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคแ อยูในระดับ 4.69 เกณฑแระดับดีมาก ซึ่งจากผลการประเมินมีสถาน

ประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคแ โดยใหคะแนน

เต็ม 5.00 จํานวน 9 แหง ดังนี้  

1. บริษัท ณรงคแการบัญชี 2504 จํากัด 

2. บริษัทปลูกผักเพราะรักแม จํากัด (โอกะจูเ) 

3. บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด สาขาเชียงใหม 

4. หจก.นพรัตนแโปรเฟส สาขาสันทราย 

5. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จํากัด 

6. ภัทรการไฟฟูา  

7. อูชัยบริการเชียงใหม 

8. คีรีธารา บูติก รีสอรแท 

9. บริษัท เอสดีเจ มอเตอรแ (ฮุนได เชียงใหม) 

 ซึ่งสถานประกอบการ 6 แหง จากทั้งหมด 9 แหงเป็นสถานประกอบการที่ทําความรวมมือในการจัดการศึกษา

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

กระบวนพัฒนาอัตลักษณแทางวิทยาลัยไดมีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา   
ที่ เป็นระบบและครอบคลุม โดยผูที่สําเร็จการศึกษาจะผานกระบวนการตางๆ จนมีคุณลักษณะที่ โดดเดน                
และมี  อัตลักษณแที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 536 คน เขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแ       
535 คน คิดเป็นรอยละ 99.8 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

ที ่ สาขาวิชา 

จ านวนโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 1 76 76 100 
2 สาขาการบัญชี 1 1 48 48 100 
3 สาขาการตลาด  1 1 39 39 100 
7 สาขาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวและสาขาการ
โรงแรม 

5 9 113 113 100 

5 สาชาชางยนตแ 5 5 150 149 99.3 
6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 1 1 38 38 100 
7 สาขาชางไฟฟูา 1 1 72 72 100 

รวม 15 19 536 535 99.8 
 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ ของรวมทั้งรายวิชา     

ที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษา   ในแตละสาขาวิชาชีพ จํานวน
ผูที่เขารวมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาดําเนินการใหมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนา     
อัตลักษณแแกผูสําเร็จการศึกษา จึงมีการจัดทําขอมูลโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแแกผูสําเร็จการศึกษา          
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพและวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 
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ภาคเรียนที่ 1/2563 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 CC Identity Project 

ปวช. 1  ผานรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอรแ CC,IT 
ปวช. 2  ผานรายวิชา
การผลิ ตสื่ อ สิ่ ง พิ มพแ 
Printed Material 
ปวช. 3  ผานรายวิชา
มัลติมี เดี ย โปรแกรม 
Multimedia 
Program 

CC101,IT 101 
CC201 
CC301 

80 
38 
42 

ปวส. 1  CP CG 401-
2 ผานรายวิชา 
คอมพิวเตอรแแอนิเมชั่น 
ปวส.2  CP CG 501-
2 ผานรายวิชา 
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย 
 

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

30 
34 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 
 

CC Identity 
Project  

   เป็นกิจกรรมผานรายวิชาใน
สาขาเพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณแสาขา  

ปวช. 1  ผานรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอรแ CC,IT 

ปวช. 2  ผานรายวิชาการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพแ Printed 
Material 

ปวช. 3  ผานรายวิชา
มัลติมีเดียโปรแกรม 
Multimedia Program 

ประเมินผานรายวิชา 

 

2 CC Identity 
Project   

เป็นกิจกรรมผานรายวิชาในสาขา
เพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ เพ่ือให
นักศึกษาไดมีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณแสาขา  
ปวส. 1  CP CG 401-2 ผาน
รายวิชา คอมพิวเตอรแแอนิเมชั่น 
ปวส. 2  CP CG 501-2 ผาน
รายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย  

ประเมินผานรายวิชา 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC 401 
AC501 

38 
31 
35 
32 
13 

 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 
เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ
ประจําวิชาของนักศึกษาแต
ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน :  
ซื่อสัตยแบริการ :  บริการ
วิชาชีพสูชุมชนโดยกาวสู
มาตรฐานสากล : จัดการ
ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี
ภาษาอังกฤษผานรายวิชา
สมรรถนะ ประจําชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแตงกายทุก
วัน อัตลั กษณแและจัดสอบ     
อัตลักษณแ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 
ผานรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรคแ 

สูการเป็นผูประกอบการใหม 
 อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงม่ัน           
สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ สาขา
การตลาดและสาขาธุรกิจคาปลีก 
 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

12 
25 
23 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

11 
16 

ธุรกิจคาปลีก RM 101-2 
RM 201 

58 
19 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิ จ กร รม พัฒนา อัตลั กษณแ 
สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจ
คาปลีก 
 

กิ จ ก ร รมกา รสอบ
สมรรถประจํ าวิชา
ของนักศึกษาแตละ
ชั้นปีตรวจเช็คการ
แต ง กายทุ ก วั น อั ต
ลั กษณแ ให เ ขี ยน อัต
ลักษณแของสาขาใน
ทายแบบฝึกหัดทุก
ครั้งบริการวิชาชีพสู
ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทาง
วิ ช า ชี พ  แ ล ะผ า น
รายวิชาโครงการ 

ใหความร่เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณแที่
เป็นจุดแข็งวาดวยความ
อดทน พากเพียร 
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4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Personality development 
in tourism 
 

Personality 
development  in 
tourism 
 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

128 

2 Chinese for 
communication in daily 
life 

Chinese for 
communication in 
daily life 

TI 201 
TI 202 
TI 203 

100 

3 Tour operation Tour operation TI 301 
TI 302 

78 

4 Food and beverage 
service management 
 

Food and 
beverage service 
management 

TG 401-2 
HM 401-2 

24 

5 Banquet event 
 

Banquet TG 501-2 
HM501 

25 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Personality 
development in 
tourism 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Personality development in 
tourism สงเสริมอัตลักษณแของคณะ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว “บุคลิกงาม
ตา ภาษาดี  มีความรอบรู  สู งาน
บริการ” โดยการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเองดานการมีบุคลิกภาพ
ที่ดีผานกิจกรรมหนาชั้นเรียนในการ
นํ า เ ส น อ หั ว ข อ ต า ง ๆ  ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ฝีกปฏิบัติจริงในหัวขอ
ศิลปะการใหบริการ ฝึกปฏิบัติในการ
พูด การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การ
ยืน การใชสายตา และการแตงกาย
ใหมีความเหมาะสม และสามารถ
นําไปประยุกตแใชการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได 

 
ประเมินผาน

รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  110 
 

 

2 Chinese for 
communication in 
daily life 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Chinese for communication in 
daily life  สงเสริมอัตลักษณแของ
คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู สูงาน
บริการ” โดยการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเองดานการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศที่ดีผาน
กิจกรรมหนาชั้นเรียนในการสื่อสาร
ภาษาจี น  เ กี่ ย ว กั บก า รสื่ อ ส า ร
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การแนะนําตัว เอง การ
สอบถามความตองการเบื้องตน เพ่ือ
พัฒนาความรูทางภาษาและสามารถ
นํ า ไ ป ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ           
ในอนาคตได 

 
 

 

3 Tour operation ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Tour operation สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองดานการมี
ความรอบรูผานกิจกรรมในชั้นเรียน
ผานการเรียนในเรื่องการจัดนําเที่ยว 
และการแกไขปัญหาเฉพาะหนาใน
การจัดนําเที่ยว การปฏิบัติงานกลุม
ในการเรียนรูขอควรปฏิบัติขณะนํา
เที่ยวในสถานะผูนํ าเที่ ยวและใน
สถานะนักทองเที่ยวตามสถานที่
ท อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ               
เพ่ือนําไปประยุกตแใชในอนาคต 
 

 

4 Food and beverage 
service 
management 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Food and beverage service  
management สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษามีความรูและเขาใจในการ
ดําเนินงานและการจัดการภัตตาคาร 
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ซึ่งมีการดําเนินการสอนหลายอยาง 
เ ช น  แผนกห อ งอ าห าร  แผนก
ห อ ง ค รั ว  ก า ร ต อ น รั บ ลู ก ค า
หองอาหาร การรับออเดอรแ  การ
จัดเตรียมอุปกรณแสําหรับโต฿ะอาหาร
ที่ถูกตองโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือกาวสูความเป็นมือ
อาชีพในอนาคต 

5 Banquet event 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Banquet event สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองดานความ
รอบรูผานกิจกรรมในชั้นและการฝึก
ปฏิบัติจริง ในสวนงานดานจัดเลี้ยง
แ ล ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด า น ค ว า ม
รับผิดชอบ ความขยัน ความอดทน 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและ
พรอมสูความเป็นมืออาชีพ 

 

5. สาชาช่างยนต์   
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 โครงการบอรแดสัญลักษณแเตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องตน 

AU 101 
AU 102 
AU 103 
AU 104 

139 

2 บอรแดแสดงเทคโนยียานยนตแ
สมัยใหม 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 

81 

3 โมเดล 3 มิติ 
งานขับรถยนตแ 

AU 301 
AU 302 
AU 303 

105 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกสแและไฮ
ดรอลิกสแ 

ความตึงผิว AU 401-2 21 

5 โครงการปูายไวนิลสงเสริม
ความรูความเขาใจในงานเชื่อม
โลหะ 

การนําความรอน
ของโลหะ 

AU501-2 45 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 โครงการบอรแดสัญลักษณแ
เตือนภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทักษะหลักการผานการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องตน 

 
 
 
 
 
 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 บอรแดแสดงเทคโนยียาน
ยนตแสมัยใหม 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงอันตราย
ตางๆจากการทํางานเพ่ือใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
อย า ง ป ล อด ภั ย โ ด ย ป ร า ศ จ า ก
อุบัติ เหตุนั กศึกษามาสารถบอ ก
ความหมายสัญลักษณแของบอรแด
ภายในโรงงาน 

 

3 โมเดล 3 มิติ เพ่ือใชสําหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนตแ
เพ่ือใหนักศึกษาไดฝึกขับรถดวยความ
ปลอดภัยเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนตแ 

 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกสแ
และไฮดรอลิกสแ 

เ พ่ือใหนักศึกษาทราบถึงน้ํ าหนัก
จําเพาะของเหลวแตละชนิดเพ่ือให
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหวางเหลวแตละชนิดเพ่ือให
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ท ด ล อ ง ผ า น ก า ร
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 โครงการปูายไวนิลสงเสริม
ความรูความเขาใจในงาน
เชื่อมโลหะ 

เพ่ือทดลองการนําความรอนของ
โ ล ห ะ  เ ห ล็ ก  ท อ ง แ ด ง  แ ล ะ
ทองเหลือง เพื่อใหนักศึกษาไดทําการ
ทดลองโดยใชอัตลักษณแชางยนตแ 
นักศึกษาไดฝึกฝนการทํางานเป็นทีม 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกสแ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 

99 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เ พ่ือส ง เสริม ให นั กศึกษาได
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพตรงตามอัตลักษณแ
ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสแ 
คือ ทํางานดวยความปลอดภัย 
ใ ส ใ จ ทุ ก ค ว า ม ป ร ะ ณี ต
สรางสรรคแนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(SAFETY TIDY INNOLOGY)
เ พ่ือส ง เสริม ใหนั กศึกษาได
พัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 

 

 
7. สาขาช่างไฟฟ้า 
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ กอเกิด
นวัตกรรมใหม 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 40 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 34 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

และซอมบํารุง 
EP 301 48 

  
ทําการออกแบบ
ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 

49 
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ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะ
เป็นเลิศ กอเกิด
นวัตกรรมใหม 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ทําการทดลองการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาภายในอาคาร 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ทําการทดลองการควบคุม
มอเตอรแไฟฟูา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ทําการทดลองการตอวงจร
และปฏิบัติ ใบงานไฟฟูากระแสสลับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

 
  ภาคเรียนที่ 2/2563 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
 

CC Identity Project ปวช.1 ผานรายวิชา 
Multimedia Program 
BasicObjectOriented 
Programming 
ปวช. 2  ผานรายวิชา 
Computer and 
maintenance 
ปวช. 3  ผานรายวิชา 
Multimedia for 
Presentations 

CC101 
IT 101 
CC201 
CC301 

24 
23 
37 
41 

ปวส. 1  CP CG 401-2ผาน
รายวิชา Database System 
and Design 
ปวส. 2  CP CG 501-2      
ผานรายวิชา Multimedia 
Package 

CP CG 401-2 
CP CG 501-2 

23 
23 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา    
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 CC Identity Project เป็นกิจกรรมผานรายวิชาในสาขา
เพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ เ พ่ือให
นักศึกษาไดมีคุณลักษณะและ
บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ         
อัตลักษณแสาขา  

ประเมินผานรายวิชา 

 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 
รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 

112 

AC 401-2 
AC501-2 

82 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ เชี่ยวชาญการบัญชี : กิจกรรม
การสอบสมรรถประจําวิชา
ของนักศึกษาแตละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน :  
ซื่ อ สั ต ยแ บ ริ ก า ร  :  บ ริ ก า ร
วิ ช าชี พสู ชุ มชน โ ดยก า ว สู
มาตรฐานสากล : จัดการสอบ
การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ
ผานรายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแตงกาย
ทุกวันอัตลักษณแและจัด
สอบอัตลักษณแ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความ
ถนดัทางวิชาชีพ และ 
ผานรายวิชาโครงการ 
--ร า ย วิ ช า ส ม ร ร ถ น ะ 
ประจําชั้นปี 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรคแ 
สูการเป็นผูประกอบการใหม 
อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงม่ัน       
สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 
 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาที่บูรณาการ 
กลุ่ม

นักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ             
สาขาการตลาด 

การตลาด MK 101 
MK 201 
MK 301 

60 

การตลาด MK 401 
MK 501 

27 

ธุรกิจคาปลีก RM 101-
2 

RM 201 

77 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ  
สาขาการตลาด 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ 
อัตลักษณแ  คุณคาและ
ความสําคัญของ 
อัตลักษณแนักศึกษา 

ใหความร่เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณแที่
เป็นจุดแข็งวาดวยความ
อดทน พากเพียร 
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4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 Art of Service in Hospitality Art of Service in 
Hospitality 

HM101 
HM102 

62 

2 Japanese Communication 
at Work  

Japanese 
Communication at 

Work 

TG101 
TG102 

 

62 

3 Food Production  Food Production HM 201 
HM 201 

48 

4 Tour Operation  
 

Tour Operation 
 

TG 201 
TG 202 

 

53 

5 English for Tour Guide 
  

English for Tour 
Guide 

TI 301 
TI 302 
TI 303 

79 

6  Niche Tourism  Niche Tourism TG401-2 12 

7 Housekeeping Management
  

Housekeeping 
Management 

HM 401-2 
12 

8 Meeting Incentive 
Convention Exhibition 
   

Meeting Incentive 
Convention 
Exhibition 

TG 501-2 
 

22 

9 Modern Drinks 
 

Modern Drinks 
 

HM501-2 24 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา      
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Art of Service in 
Hospitality 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พั ฒ น า ต น เ อ ง ด า น ก า ร                
มีบุคลิกภาพที่ดีผานกิจกรรมหนา
ชั้นเรียนในการนําเสนอหัวขอตางๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย ฝีกปฏิบัติจริงใน
หัวขอศิลปะการใหบริการ ฝึก
ปฏิบัติในการพูด การใชน้ําเสียง 
กิริยาทาทาง การยืน การใชสายตา 
แ ล ะ ก า ร แ ต ง ก า ย ใ ห มี ค ว า ม
เหมาะสม 

ประเมินผานรายวิชา 
Art of service in 

hospitality 
 

 

2 Japanese 
Communication at 
Work  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศที่ดี
ผานกิจกรรมหนาชั้นเรียนในการ
สื่ อสารภาษาญี่ปุุ นกับอาจารยแ
เจาของภาษา เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุุนในชีวิตประจําวัน เชน
การทักทาย การแนะนําตัวเอง การ
สอบถามความตองการเบื้องตน 

ประเมินผานรายวิชา 
Japanese 

Communication 
at Work 

 

3 Food Production การปฏิบัติงานกลุมในการเรียนรู
ข อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ  เ พ่ื อ นํ า ไ ป
ประยุกตแใชในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา 
Food Production 

 

4 Tour Operation
  
 

การปฏิบัติงานกลุมในการเรียนรู
ขอควรปฏิบัติ ขณะนํ า เที่ ยวใน
สถานะผูนําเที่ยวและในสถานะ
นักทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยว
ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ  เ พ่ื อ นํ า ไ ป
ประยุกตแใชในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา 
Tour Operation 

 

5 English for Tour 
Guide   

โดยการส ง เสริมใหนั กศึกษามี
ความรูและเขาใจในการดําเนินงาน
และการจัดการของโรงแรมในแต
ละตํ าแหน ง โ ร งแรม  ซึ่ งมี การ
ดําเนินการสอนหลายอยาง เชน 
แผนกหองอาหาร แผนกหองครัว 
แผนกบารแและเครื่องดื่มโดยมีการ
ฝึกปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
กาวสูความเป็นมืออาชีพในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา 
English for Tour 

Guide 
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6 Niche Tourism โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนํา เสนอการคนคว าหา
ขอมูล การฝึกปฏิบัติการนําเที่ยว
การนําเนอขอมูลแหลงทองเที่ยวที่
ถูกตอง ประวัติศาสตรแไทยแตละ
ยุคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
และพรอมสูความเป็นมืออาชีพ
ดานการเป็นผูนําเที่ยว 

ประเมินผานรายวิชา 
Niche Tourism 

 

7 Housekeeping 
Management  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนํา เสนอการคนคว าหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา 
Housekeeping 
Management 

 

8 Meeting Incentive 
Convention 
Exhibition  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนํา เสนอการคนคว าหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา 
Meeting Incentive 

Convention 
Exhibition 

 

9 Modern Drinks 
 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนํา เสนอการคนคว าหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา 
Modern Drinks 
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5. สาชาช่างยนต์ 
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 บอรแดสัญลักษณแเตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

งานเชื่อมและ
โลหะแผนเบื้องตน 

AU101 
AU102 
AU103 
AU 104 

36 
34 
33 
36 

2 บอรแดแสดงสัญลักษณแการตอวงจร
นิวเมติกสแและไฮดรอลิกสแ 

การตอวงจรนิวเม
ติกสแและไฮดรอ

ลิกสแ 

AU201 
AU202 

 

40 
41 

3 งานตรวจสอบปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง 
และจานจายไฟ ไฟฟูารถยนตแ 

AU301 
AU302 
AU303 

32 
40 
33 

4 งานพนสีชิ้นงาน คํานวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

AU 401-2 45 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 
นิวเมติกสแ 

ระบบนิวเมติกสแ AU 501-2 45 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 บอรแดสัญลักษณแเตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาทักษะหลักการผาน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคลองกับรายวิชางาน
เ ชื่ อ ม แ ล ะ โ ล ห ะ แ ผ น
เบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเขาใจหลักการใช
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเลือกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัย 
 

2 บอรแดแสดงสัญลักษณแการตอ
วงจรนิวเมติกสแและไฮดรอลิกสแ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ
ถึงขั้นตอนการตอวงจร     
นิวเมติกสแและไฮดรอลิกสแ
เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สัญลักษณแของวงจรนิวเม
ติ ก สแ แ ล ะ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก สแ
นักศึกษามาสารถตอวงจร
ในระบบนิวเมติกสแและ   
ไฮดรอลิกสแ 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 
 

 
 
 
 

 

 

3 งานตรวจสอบปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง 
และจานจายไฟ 

เ พ่ื อ ให นั ก เ รี ย นต อ ว ง
ว ง จ ร ไฟ ฟู า แ ส ง ส ว า ง

ประเมินผาน
รายวิชา 
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รถยนตแ 

เพ่ือใหนักเรียนไดนําเสนอ
เทคโนโลยีหลอดไฟฟูา
รถยนตแสมัยใหม 
 
เพ่ือใหนักเรียนบูรณาการ
ใชอัตลักษณแของสาขางาน
ชางยนตแเขากับวิชางาน
ไฟฟูารถยนตแ 

4 งานพนสีชิ้นงาน เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
ตัวแปรในสูตรการคํานวณ
เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สู ต ร คว าม เ ค น แ ร งดึ ง 
ความเคนแรงตัด ความ
เ ค น แ ร ง เ ฉื อ น  แ ล ะ
ความเครียด 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 
นิวเมติกสแ 

เ พ่ือทดลองการทํางาน
ร ะ บ บ นิ ว เ ม ติ ก สแ แ ล ะ       
ไ ฮ ด ร อ ลิ ก สแ  เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษาไดทําการทดลอง
โดยใชอัตลักษณแชางยนตแ 
นั กศึกษาไดฝึ กฝนการ
ทํางานเป็นทีม 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

 
6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่ม

นักศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกสแ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 

99 
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ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
บุคลิ กภาพที่ เ หมาะสมในสาขา
วิชาชีพตรงตามอัตลักษณแของสาขา
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกสแ คือ ทํางาน
ดวยความปลอดภัย ใสใจทุกความ
ป ร ะณี ต ส ร า ง ส ร ร คแ น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยี  (SAFETY TIDY 
INNOLOGY)เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 

 

 
7. สาขาช่างไฟฟ้า  อัตลักษณ์สาขา  
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

ติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน
อาคาร 

EP 101 40 

ติดตั้งไฟฟูานอกอาคาร EP 201 34 
ระบบเครื่องปรับอากาศ
และซอมบํารุง 

EP 301 48 

ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 

49 

ติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน
อาคาร 

EP 101 40 
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ตารางผลสรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 

 

 
 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

บุคลิกดี : ตรวจเช็คการแตงกาย
ทุกวัน อัตลั กษณแและจั ดสอบ      
อัตลักษณแตามมาตรฐานรายวิชา 
มีทักษะเป็นเลิศ: บริการวิชาชีพ       
สูชุมชนโดยกิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพผ านรายวิชา
โครงการ 
กอเกิดนวัตกรรมใหม : บริการ
วิ ช าชีพสู ชุ มชนโดยกิ จกรรม       
วัดแววความถนัดทางวิชาชีพผาน
รายวิชาโครงการ 

ประเมินผาน
รายวิชา และ

ผานการประเมิน
กิจกรรม 

 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการการศึกษาในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 

เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 76 76 100 

2 สาขาการบัญชี 48 48 100 

3 สาขาการตลาด 39 39 100 

4 คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 113 113 100 

5 สาชาชางยนตแ 150 150 100 

6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 38 38 100 

7 สาขาชางไฟฟูา 73 73 100 

รวม 536 536 100 
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1.4.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผูเรียนโดยใหมีรายวิชาเรียนบูรณาการเขากับอัตลักษณแของแตละสาขาวิชาชีพโดยมี

รายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขาอาชีพมีการจัดบูรณาการ
รายวิชาเขากับอัตลักษณแทุกสาขาวิชาชีพ 

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ      
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 536 คน 

 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
ผูสําเร็จการศึกษามีอัตลักษณแสาขาวิชาชีพเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา 

4.75 ดีมาก 

2 ผูสําเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 4.61 ดีมาก 
3 ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 4.82 ดีมาก 

4 
ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

4.56 ดีมาก 

5 
ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

4.69 ดีมาก 

รวม 4.82 ดีมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา จากสถานประกอบการ มีผลการ
ประเมิน 4.82 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชพี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  76 คน   

 
 

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. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

56 15 5   90.55 4.52 

2. ผู สํ า เ ร็ จ กา รศึ กษามี คิ ดที่ ก า ว ไกลด ว ย
เทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะหแแกไขได 

69 5 2   93.82 4.69 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู
ในสังคมไดอยางประสบความสําเร็จ 

50 25 1   97.82 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

76     100 5 
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จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 76 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแ                   

คิดเป็น รอยละ  90.55  สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.52 
2. ผูสําเร็จการศึกษามีคิดที่กาวไกลดวยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะหแแกไขได  มีทั้งหมด 76 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  93.82 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 
4.69 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยูเในสังคมไดอยางประสบความสําเร็จ มีมีทั้งหมด 76 คน 
นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 97.82 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 76  คน นักศึกษาที่
ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  100  สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยู ในระดับ 5 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จ านวน 48 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถดานการคิดคํานวณ  จํานวน  48 คน  นักศึกษาที่ผาน

เกณฑแคิดเป็นรอยละ  96.89สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.84 
2. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานการทํางาน ทํางานดีมีระเบียบ สะอาด จํานวน  48 คน  นักศึกษาที่ผาน

เกณฑแคิดเป็นรอยละ  90.22 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.51 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความซื่อสัตยแและใจรักบริการ  จํานวน 48 คน  นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 

96.89 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.84 
 
 
 

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.ผูสําเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถ
ดานการคิดคํานวน 

38 10    96.89 4.84 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานการทํางาน 
ทํางานด ี มีระเบียบ สะอาด 

30 18    90.22 4.51 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความซื่อสัตยแและใจรัก
บริการ 

38 10    96.89 4.84 

4. ผูสําเร็จการศึกษากาวสูมาตรฐานสากล โดย
สามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได 

32 16    93.33 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

40 18    97.78 4.88 
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4. ผูสําเร็จการศึกษากาวสูมาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได จํานวน  48 คน  
นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  93.33 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 
4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 48 คน  นักศึกษาที่ผาน
เกณฑแคิดเป็นรอยละ  97.78 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.88 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จ านวน 39 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ มีการปรับใชเทคโนโลยีกับการตลาด มีทั้งหมด 39 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  91.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 
4.55 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีกอเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหมๆ ในการทํางาน มีทั้งหมด 39  คน นักศึกษาที่ผาน
เกณฑแคิดเป็นรอยละ  91.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลว อยูในระดับ 4.55 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผูนําทางดานความคิด สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม มีทั้งหมด 39คน 
นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 85.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 39 คน นักศึกษาที่
ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  94.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.7 

 
 
 
 
 
 

 

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.ผูสําเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาด       
ที่เลิศ มีการปรับใชเทคโนโลยีกับการตลาด 

23 16    91.00 4.55 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีกอเกิดนวัตกรรม คือมี
แนวคิดใหมๆ ในการทํางาน 

27 12    91.00 4.55 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

20 19    85.00 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

25 14    94.00 4.7 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน 113 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 113  คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  95.76 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 
4.78 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถดานภาษา มีทั้งหมด 113   คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  
96.61 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.81 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาชีพของตนเอง  มีทั้งหมด 113  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิด
เป็นรอยละ 96.27 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.81 

4. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 113 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็น รอยละ  
88.64 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.43 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 113  คน นักศึกษาที่
ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  91.02 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.55 
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1.ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงาน
บริการในสถานประกอบการ 

79 28 6   95.76 4.78 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถดานภาษา 90 18 5   96.61 4.83 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง 

86 22 5   96.27 4.81 

4. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 88 10 15   88.64 4.43 
4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

95 8 10   91.02 4.55 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาชาช่างยนต์ จ านวน 150  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 150 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  

94.12 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.70 
2. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 150  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  

95.06 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.75 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน มีทั้งหมด 150 คน นักศึกษาที่

ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 95.53 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลว อยูในระดับ 4.77 
4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 150 คน นักศึกษาที่

ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  97.88 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.89 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  105 24 20   94.12 4.70 
2. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 117 22 11   95.06 4.75 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน 

128 20 2   95.53 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

110 19 21   97.88 4.89 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 38  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 38 คน นักศึกษาท่ีผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  88.33 

สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.41 
2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 38  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  85.00 

สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.25 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรมทันสมัยได          

มีทั้งหมด 38 คน นักศึกษาท่ีผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 90.83 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว
อยูในระดับ 4.54  

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 38 คน นักศึกษาที่
ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  95.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.75 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  21 6 11   88.33 4.41 
2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ 20 7 11   85.00 4.25 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรม
ทันสมัยได 

23 4 11   90.83 4.54 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

25 2 11   95.00 4.75 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า จ านวน 72  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 72  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  

88.33 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.16 
2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 72   คน นักศึกษาที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 94.17 

สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลวอยูในระดับ 4.70 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรมทันสมัยได          

มีทั้งหมด 72 คน นักศึกษาท่ีผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ 96.25 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว
อยูในระดับ 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 72 คน นักศึกษา          
ที่ผานเกณฑแคิดเป็นรอยละ  96.25 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแลว อยูในระดับ 4.81 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  57 8 7   83.33 4.16 
2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ 61 4 7   94.17 4.70 
3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรม
ทันสมัยได 

63 2 7   96.25 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณแสาขา
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

59 2 11   96.25 4.81 
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1.4.3) ผลสะท้อน 

 จากการ เข าร วมโครงการผู สํ า เ ร็ จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการ พัฒนาอัตลักษณแและ
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณแ อยูในระดับดีมาก และเห็นควรใหมีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณแตอไปเพราะผูสําเร็จ
การศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชนแของอัตลักษณแสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ  ในอนาคต และเป็น          
อัตลักษณแที่สถานประกอบการณแตางๆก็เห็นวาเหมาะสมตอสาขาอาชีพนั้นๆอีกดวย 
 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณแแสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาไดมีการพัฒนาอัตลักษณแตรงตาม  อัตลักษณแ
สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันใหผูสําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จและมีอัตลักษณแที่โดด
เดน เพ่ือสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตตอไปได 
 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณแทางวิทยาลัยก็ไดเห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการรวมดวยจึง
ไดมีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณแของนักศึกษาผานสถานประกอบการดวยซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีเยี่ยมในการ
ชวยประเมินและรวมกันพัฒนานักศึกษาไปพรอมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ไดรวมมือ มีมากมาย อาทิเชน สถาน
ประกอบการทางราชการ ตํารวจทองเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มีมาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวรแ 
สถานที่ทองเที่ยว เชนปางชาง สถานประกอบการสวนใหญใหคําชื่นชมนักศึกษาวามีความพรอม และมีอัตลักษณแที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อยางเหมาะสม 
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2) จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะที่แทจริง เพ่ือใหผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ 
2. สถานศึกษามีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนําในจังหวัดเชียงใหมในการจัดการเรียนการสอน

รวมกัน รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือทําความรวมมือและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน เพ่ือใหผูเรียน
มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผานเกณฑแในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
4.  สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝึกมือแรงงานใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา

เพ่ิมเติม  
5. สถานศึกษามีการพัฒนาการสอบสมรรถนะวิชาชีพประจําสาขาวิชาโดยใหอาจารยแผูสอนจัดทําขอสอบ

สมรรถนะวิชาชีพอางอิงจากขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และขอสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. วิทยาลัยสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนในระดับ ปวช .3 เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) 
7. วิทยาลัยไดมีการจัดทําคลังขอสอบ V-NET โดยอาจารยแเป็นผูจัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการสอบ     

V-NET เพ่ือใหนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 ไดทดลองทําขอสอบ V-NET เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมกอนการสอบ 
8. ความตอเนื่องและยั่งยืนในการดําเนินการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยไดเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตปีการศึกษา 2560 มาจนถึงปีการศึกษา 2563 โดยมีผูดําเนินการในโครงการมาแลวถึง 5 รุนดวยกัน 
และมีการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนถึง 3 ธุรกิจดวยกันในปีการศึกษานี้ 

9. ผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาอยาง
เต็มที่ท้ังในเรื่องของสถานที่ งบประมาณ และการดําเนินโครงการกิจกรรมตอเนื่องตาง ๆ ของศูนยแฯ 
           10. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหแตละสาขาวิชาสงเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถดานทักษะวิชาชีพและ
นวัตกรรม สําหรับการแขงขัน หรือประกวด ในเวทีตางๆ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซอมและแขงขัน 
           11. ไดรับงบประมาณจากสํานักงานวิจัยแหงชาติ(วช.) “งบสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจําปี 2563” จํานวน 10 ผลงาน จากงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ทําใหนักศึกษามีโอกาสในการนํามาตอ
ยอดการสรางนวัตกรรม ทําใหสามารถสรางผลงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น 

12. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา       
ที่หลักสูตรกําหนด โดยมีระบบดูแล ติดตาม ใหความชวยเหลือจากอาจารยแที่ปรึกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 

- การติดตามการขาดเรียน แจงการขาดเรียนกับผูปกครองเป็นรายวัน  
- มีกระบวนการดูแล ติดตาม ใหความชวยเหลือผูเรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดใหมีการ

เยี่ยมบานระหวางภาคเรียนในกรณีที่ผูเรียนมีการขาดเรียนติดตอกัน  
- การติดตามเยี่ยมบานนักศึกษาและผูปกครองทางโทรศัพทแเป็นรายสัปดาหแ เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนํา

ตามกรณีตาง ๆ อยางเป็นระบบ 
- การจัดทําโครงการ 1115 (1 วัน 1 คน 15 นาที) ในการที่อาจารยแที่ปรึกษาจะไดพูดคุยกับนักศึกษาเป็ น

รายบุคคล เพ่ือสรางความใกลชิด สนิทสนมอันจะนําไปสูการใหความชวยเหลือ แนะนํากับนักศึกษาทั้งในดานการเรียน 
ดานพฤติกรรมและดานอื่น ๆ 

- การจัดทําโครงการปูองกันและบริหารความเสี่ยง 6 ดานเป็นประจําทุกภาคเรียน ไดแก  
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1)  โครงการปูองกันความเสี่ยงดานการคบเพ่ือนตางเพศในการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมา 
     อบรมใหความรูกับนักศึกษาเพ่ือปูองกันการตั้งครรภแกอนวัยอันควร  
2)  โครงการปูองกันการมั่วสุม เกมสแ การพนันในการรวมมือกับทางเจาหนาที่ตํารวจออกตรวจตรา

การใชบริการในชวงวันและเวลาที่เป็นการเรียนการสอนเป็นประจําทุกเดือน 
3) โครงการตรวจสารเสพติด รวมมือกับทางเจาหนาที่ตํารวจในการเขามาสุมตรวจสารเสพติด

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพติดเป็นประจําทุกภาคเรียน 
4) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ในการออกตรวจสอบความเรียบรอย ความเป็นอยูของ

นักศึกษาโดยเฉพาะหอพักชาย ที่มีการตรวจ ติดตามเป็นประจําทุกเดือน 
5) โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยการจัดอบรมใหความรู ฝึกทักษะเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยกับตนเอง

และผูอ่ืนบนทองถนน 
6) โครงการปูองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพ.ร.บ. 

คอมพิวเตอรแ และการใชสื่อโซเซียลมีเดียที่สรางสรรคแ 
-  การแกไขผลการเรียนระหวางภาคเรียนอยางเป็นระบบ และมีคุณภาพโดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบการ

ทํางานของอาจารยแที่ปรึกษาดานการเรียนของผูเรียนจากหัวหนาสาขาวิชา 
13. สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือใน การสรางสังคมแหง

การเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแงานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
14. เป็นการสนับสนุน  สงเสริม  ใหผูเรียนไดแสดงความคิดสรางสรรคแและลงมือกระทําดวยตนเอง มีการแกไข

ปัญหา  ตลอดจนสามารถทํางานเป็นทีมได 
15. มีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ      

ที่นําไปใชประโยชนแตอสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 
16. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและไดทํางาน  
     ภายใน 1 ปี  
17. การติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน          

๑ ปี โดยใหมีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  
18. สถานศึกษามีการกําหนดงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจําปี  ของวิทยาลัย         

เพ่ือติดตามผูสําเร็จการศึกษาไวในทุกรูปแบบ เชน กรอกขอมูลเบื้องตนในวันมารับวุฒิการศึกษา  การจัดเตรียมครูที่
ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดทาย หรือ ครูประจําแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ ชวยเหลือ  แนะนํานักศึกษาใหสามารถหางานทํา
ที่มั่นคงหลังสําเร็จการศึกษา  

19. วิทยาลัยมีชองทางใหนักศึกษากรอกขอมูลทางเว็บไซรแของวิทยาลัยทําใหมีขอมูลที่สามารถติดตอผูสําเร็จ
การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 

20. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหผูสําเร็จการศึกษา          
ไดฝึกทักษะการทํางานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข  ในสิ่งที่ผูสําเร็จ
การศึกษาชอบและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพไดมองเห็นการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาเป็นสําคัญและวิทยาลัยเชื่อวา 
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ทักษะการทํางานพ้ืนฐานตางๆจะเกิดขึ้นไดนั้นผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณลักษณะ  ที่โดดเดนในสาขาวิชาชีพ

อยางชัดเจนเพ่ือขีดความสามารถในการทํางานในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษานั้นเป็นการ
สรุปรวมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณแของผูสําเร็จ
การศึกษารวมกันวาผูสําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเดนและเหมาะสมสูความตองการของสถานประกอบการใน
อนาคตตอไป  

3) จุดที่ควรพัฒนา  
1. สถานศึกษาควรจัดใหอาจารยแแตละสาขาวิชาชวยกันพัฒนาขอสอบสมรรถนะวิชาชีพในแตละรายวิชา         

ในสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยอางอิงจากขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และขอสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน             
เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหดีมากยิ่งข้ึน 
  2. ควรมีการจัดชวงเวลาสําหรับการทบทวนโดยวางกําหนดการในการใหนักศึกษาเขาศึกษาขอมูลจากคลัง
ขอสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาขอมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานใหกับ  อาจารยแที่ปรึกษาเพ่ือชวย
กระตุนใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหากอนการสอบ V-NET  
  3. วิทยาลัยจัดใหมีการสอบ Pre V-NET กอนการสอบ V-NET ทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติจัดสอบ  

4. อยากใหมีการนํารานคาของศูนยแบมเพาะฯ ไปจําหนายสูตลาดภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยการเขารวมกับระบบ
การใหบริการสงสินคา Delivery  
  5. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑแในการฝึกซอมเพ่ิมเติม เนื่องจากเจาภาพในการจัดการแขงขันแตละครั้ง จะใช
เครื่องมือ หรือครุภัณฑแที่แตกตาง รุน หรือยี่หอ ที่วิทยาลัยใชในการเรียน หากปรับจุดนี้ไดจะทําใหผลการแขงขันของ
นักศึกษาไดในระดับสูงขึ้น 

6. พัฒนาระบบการติดตามการแกไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารยแที่ปรึกษา เป็นรายภาคเรียน  

7. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยเพ่ือใช  ประโยชนแไดจริงหรือไดรับ
รางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น (ระดับประเทศ) 

8. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ  งานสรางสรรคแ             
หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 

9. ควรเพ่ิมชองทางในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาในแตละปีการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเพ่ิมชองทางผานโซ
เชียล เชน Line , facebook สําหรับการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

10. เวลาในการเตรียมความพรอมในการเตรียมอุปกรณแในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีนอย 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงขอสอบมาตรฐานวิชาชีพให กับวิทยาลัยลวงหนาตั้งแตตน

ภาคเรียนที ่
 2. เพ่ือใหทางสถานศึกษาไดกําหนดการสอบมาตรฐานไดอยางชัดเจน เพ่ือใหสงผลประโยชนแตอนักศึกษาที่จะ

สําเร็จการศึกษา และจะไดวางแผนในการพัฒนาขอสอบสมรรถนะวิชาชีพใหสอบคลองกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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3. วิทยาลัยควรมีการจัดทําสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET  โดยจัดการ

ทดสอบ Pre-test ตนภาคเรียนที่ 2 และหลังจาการสอบ Pre-test ใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหารายวิชาดวยตนเองโดยการ
ใหนักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากคลังขอสอบของวิทยาลัย และมีการทดสอบ Post-test กอนการสอบ V-NET  

4. ควรกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยในการขยายการดําเนินการศูนยแบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาไปยังตลาดชุมชนภายนอกวิทยาลัย 

5. ควรมีการหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการแขงขันเพ่ือจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑแ
สําหรับการฝึกซอม 

6. ควรพัฒนานวัตกรรมสงประดิษฐแอยางตอเนื่อง และสามารถพัฒนาไปในเชิงพาณิชยแอยางเป็นรูปธรรม 
7. มีระบบการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษาที่อาจจะสงผลใหจํานวนอัตราการออก กลางคัน      

(Drop out) ของผูเรียน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอยาง เชน ดานความรูพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ ภายในครอบครัว 
ดานความเสี่ยงตางๆ ภายในสถานศึกษา เป็นตน โดยมอบหมายรอง ผูอํานวยการฝุายวิชาการ เพ่ือดูแลเอาใจใสกลุม
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูวิชาสามัญในระดับมัธยมคอนขางต่ํา โดยจัดอาจารยแวิชาสามัญชวยสอนและปรับพ้ืนฐานวิชา
สามัญที่ออนใหกลุมนักเรียนดังกลาวนอกเวลาเรียน ปกติเป็นกรณีพิเศษ 

8. สิ่งประดิษฐแประเภทผลิตภัณฑแอาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควร พัฒนาใหมีกระบวนการผลิต
สูเชิงพาณิชยแและอุตสาหกรรมตอไป 

9. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแหรือ  งานวิจัยใหเขารวมการ
ประกวด แขงขันในระดับตางๆ หรือมีการนําไปใชประโยชนแไดจริง  

10. ควรมีการผลักดันใหมีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ      
งานสรางสรรคแหรือ งานวิจัย 

11. สําหรับนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถกติดตอไดควรติดตอผูปกครองเพ่ือติดตามขอมูลของ
ผูสําเร็จการศึกษา และควรจัดสงจดหมายติดตามสถานะภาพของผูสําเร็จการศึกษา ใหกับนักศึกษาเพ่ือติดตามขอมูล 

12. เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละฐานใหเพียงพอตอการทํากิจกรรมโครงการ 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ อย่างเป็นระบบ  
     จากความต องการของสถานประกอบการที่ มี คว ามต อ งแรงง า นที่ มี ส มรรถนะในการทํ า งาน 
ตรงตามความตองของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต
บุคลากรในระดับชางเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุงเนนที่จะผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) 
ในการทํางานตรงตามที่สถานประกอบการตองการ โดยเนนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบเสมือนกับการทํางานจริงใหมากที่สุดแตสภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความตองการ
ของสถานประกอบการนั้นควรจะไดรับการฝึกจากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงไดมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสรางใหนักศึกษา        
มีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานไดจริงตรงตามความตองการของส ถาน
ประกอบการ โดยไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ           
ประจําปี 25๖3 ซึ่งวิทยาลัยฯไดมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ  ปี 25๖3 ซึ่งมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานรวมกับสถานประกอบการในเครือขาย เพ่ือการพัฒนาใหผูเรียนมี
สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของตลาดแรงงาน  

๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชารวมกับสถานประกอบการในเครือขาย  
๓. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ไดพัฒนารวมกับสถานประกอบการ ไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 
4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือใหนักศึกษาแตละสาขา ทุกระดับชั้น ไดเรียนรูตาม

สมรรถนะวิขาชีพของแตละสาขา 
๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา2563 

สาขาวิชา 
ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้อง
กับความ

ต้องการของ
ตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล 

และปรับปรุง
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ รอยละ100 
การตลาด √ √ √ √ √ รอยละ100 
ธุรกิจคาปลีก √ √ √ √ √ รอยละ100 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ √ √ √ √ √ รอยละ100 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√ √ √ √ √ รอยละ100 

การทองเที่ยว √ √ √ √ √ รอยละ100 
การโรงแรม √ √ √ √ √ รอยละ100 
ชางยนตแ √ √ √ √ √ รอยละ100 
ชางอิเล็กทรอนิกสแ √ √ √ √ √ รอยละ100 
ชางไฟฟูากําลัง √ √ √ √ √ รอยละ100 

ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา2563 

สาขาวิชา 
ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้อง
กับความ

ต้องการของ
ตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการ
ติดตาม 

ประเมินผล 
และ

ปรับปรุง
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ รอยละ100 
การตลาด √ √ √ √ √ รอยละ100 
เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

√ √ √ √ √ รอยละ100 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√ √ √ √ √ รอยละ100 

การทองเที่ยว √ √ √ √ √ รอยละ100 
การโรงแรม √ √ √ √ √ รอยละ100 
เทคนิคเครื่องกล √ √ √ √ √ รอยละ100 
อิเล็กทรอนิกสแ √ √ √ √ √ รอยละ100 
ไฟฟูา √ √ √ √ √ รอยละ100 
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สรุปผลเชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให เปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  อยางเปนระบบ คิดเป็นรอยละ 100 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 ในปีการศึกษา 2563 มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา 
2. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะและนําไปใชจัดการเรียนการสอน  
3. ในแตละภาคเรียนจะมีการจัดทดสอบสมรรถนะประจํารายวิชา และนักศึกษาในชั้นปีสุดทายไดรับการ

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ไดเรียนรูสมรรถนะวิชาชีพ จากวิทยากรจากสถานประกอบการ 

ชุมชน  
5. ครูไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning และการวัดประเมินผล

ตามสภาพจริง 
6. มีการนิเทศติดตามการประเมินผล เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

 
ตารางสรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖3 

สาขาวิชา 

พัฒนา
หลักสูตร
ร่วมกับ
สถาน

ประกอบ
การ 

ครูน า
แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
ใช้ในการ

สอน 

ทุก
รายวิชา

สมรรถนะ
วิชาชีพจัด
ทดสอบ

สมรรถนะ 

ครูจัดการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบ 
Active 

learning 

ครูมี
การ

วัดผล
ตาม

สภาพ
จริง 

มีการ
ติดตาม 

ประเมินผล 
เพื่อพัฒนา
หลักสูตร 

ค่า
คะแนน 

การบัญชี 4.62 5 5 4.53 5 4.83 4.83 
การตลาด 4.74 5 5 4.50 5 4.78 4.84 
ธุรกิจคาปลีก 4.87 5 5 4.67 5 4.62 4.86 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 4.84 5 5 4.78 5 4.78 4.90 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.75 5 5 4.64 5 4.82 4.87 

การทองเที่ยว 4.85 5 5 4.45 5 4.75 4.84 
การโรงแรม 4.79 5 5 4.64 5 4.84 4.88 
ชางยนตแ 4.79 5 5 4.69 5 4.57 4.84 
ชางอิเล็กทรอนิกสแ 4.54 5 5 4.63 5 4.50 4.78 
ชางไฟฟูากําลัง 4.63 5 5 4.58 5 4.52 4.79 

ค่าเฉลี่ย 4.70 
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ตารางสรุปผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา2563 

สาขาวิชา 

พัฒนา
หลักสูตร
ร่วมกับ
สถาน

ประกอบ
การ 

ครูน า
แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
ใช้ในการ

สอน 

ทุก
รายวิชา
สมรรถนะ
วิชาชีพจัด
ทดสอบ

สมรรถนะ 

ครูจัดการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบ 
Active 

learning 

ครูมี
การ

วัดผล
ตาม

สภาพ
จริง 

มีการ
ติดตาม 
ประเมิน    
ผลเพื่อ
พัฒนา

หลักสูตร 

ค่าคะแนน 

การบัญชี 4.59 5 5 4.68 5 4.75 4.84 
การตลาด 4.86 5 5 4.79 5 4.85 4.92 
เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

4.58 5 5 4.58 5 4.75 4.82 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.51 5 5 4.68 5 4.64 4.81 

การทองเที่ยว 4.65 5 5 4.65 5 4.81 4.85 
การโรงแรม 4.79 5 5 4.61 5 4.85 4.88 
เทคนิคเครื่องกล 4.98 5 5 4.56 5 4.64 4.86 
อิเล็กทรอนิกสแ 4.65 5 5 4.55 5 4.56 4.79 

ค่าเฉลี่ย 4.73 
 
         สรุปผลเชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ไดคะแนน 4.71      
อยูในระดับดมีาก 

1.1.3) ผลสะทอน   :  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไดรับความอนุเคราะหแ จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็น
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผูอํานวยการศูนยแสงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขามาเป็นผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน และอดีต
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 ทาน  แนะนํา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ชวยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ         
ตรงตามความตองการ ของสถานประกอบการ  

อีกท้ัง วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2563 และมีสถานประกอบการให
การตอบรับนักศึกษาเขาฝึกประสบการณแทักษะวิชาชีพจํานวน 149 แหง และมีสถานประกอบการ รับนักศึกษาฝึก
อาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 39 แหง และมีสถานประกอบการเขารวมพัฒนาหลักสูตร จํานวนทั้งหมด 39 แหง ดังนี้ 
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รายช่ือสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. สํานักงาน นนทพรการบัญชี 
2. บริษัท พิทยาออดิท จํากัด 
3. หางหุนสวนจํากัด จุฑามาศ การบัญชี 
4. บริษัท ณรงคแการบัญชี 2504 จํากัด 
5. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม จํากัด 
6. บริษัท New Good Agency จํากัด 
7. หางหุนสวนจํากัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม 
8. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด 
9. U Nimman Chiang Mai 
10. Eastin Tan Hotel Chiang Mai 
11. Shangri-La Hotel - Chiang Mai 
12. Rati Lanna Riverside Spa Resort 
13. MOOSE HOTEL CHIANG MAI 
14. CHIANG MAI GATE HOTEL 
15. Le Meridien Chiang Mai 
16. Wintree City Resort Chiang Mai 
17. บริษัท เชียงใหม ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
18. บริษัท เชียงใหมมอเตอรแเซลลแ 99 แอนดแเซอรแวิส จํากัด 
19. บริษัท แมทริกซแ ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
20. บริษัท บาเซโลนา มอเตอรแ จํากัด 
21. อูยงยุทธบริการ 
22. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด 
23. บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด สาขาเชียงใหม 
24. หางหุนสวนจํากัด นพรัตนแ โปรเฟส 
25. บริษัท นพรัตนแเมเจอรแไทรแ จํากัด (สํานักงานใหญ) 
26. บริษัท วี-เพนทแ ออโตเซอรแวิส จํากัด 
27. บริษัท ฟิวเจอรแอิเล็คโทรนิคสแ เซอรแวิส จํากัด 
28. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม จํากัด 
29. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด 
30. ภัทรการไฟฟูา 
31. The Live Eye 
32. บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด สาขาเชียงใหม 
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33. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด 
34. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จํากัด 
35. Chiang Mai Air Care Engineering 
36. ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนดแ รีสอรแท 
37. บริษัท บี. เอ็น. โซลารแ เพาเวอรแ จํากัด 
38. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม จํากัด 
39. บริษัท ชอยสแ มินิสโตรแ จํากัด (7- eleven) 

1.2 ) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด 

รายวิชาเพิ่มเติม 

          1.2.1 ) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงไดมุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม 
เพ่ือสรางใหนักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานไดจริงตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยฯไดมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ  ปี 25๖3 
ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานรวมกับสถานประกอบการในเครือขาย เพ่ือการพัฒนาใหผูเรียน                  
มีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความตองการของของสถานประกอบการ 

2. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทันสมัย และสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ 

3. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ไดพัฒนารวมกับสถานประกอบการ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดทําแผนการเรียนรู และวางแผนกิจกรรมตามคําอธบายรายวิชาที่เพ่ิมเติม 
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา๒๕๖3 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การบัญชี การใชคอมพิวเตอรแในงานบัญชี 20201-2007 อาจารยแวรัษทญา  ยาสมุทร 
การตลาด การโฆษณา 2202-2005 อาจารยแประไพวัลยแ คําหลิ้ม 
ธุรกิจคาปลีก งานจัดการสินคาและการใหบริการในธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 20211-5103 
อาจารยแอัจฉรา จินะกาศ 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอ 2204-2106 อาจารยแจุฑมาศ  ปันคํามูล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเขียนโปรแกรมติดตอผูใชแบบกราฟิก 20901-
2201 

อาจารยแวุฒินันทแ อินจา 

การทองเที่ยว ผลิตภัณฑแพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 2702-2109 อาจารยแปฎิพร  ชมชื่น 
การโรงแรม งานแมบานโรงแรม 20701-2004 อาจารยแศิวพร วัสุวัฒนแ 
ชางยนตแ ปฏิบัติงานยานยนตแ 3 (งานเครื่องยนตแเล็ก) 20101-

5103 
อาจารยแปวเรศ อินทจักรแ 

อิเล็กทรอนิกสแ เครื่องเสียง 20105-2008 อาจารยแชนตรแนนทแ ภีระคํา 
ไฟฟูากําลัง งานซอมเครื่องใชไฟฟูา 2104-2111 อาจารยแ ปราโมทยแ  ทะกันเอง 

ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา๒๕๖3 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

การบัญชี งานการบัญชี 4 (สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี) 
3201-5104 

อาจารยแษรัญชนก ธรรมชัย 

การตลาด ผลิตภัณฑแและราคา 30202-2003 อาจารยแวารีวรรณ ณ บางชาง 
เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

งานคอมพิวเตอรแธุรกิจ 4 (การประยุกตแใชโปรแกรมสื่อ
ประสม) 3204-5104 

อาจารยแไอลดา  ไชโย 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตแ 30901-1002 อาจารยแพรชัย  มูลแกว 

การทองเที่ยว งานมัคคุเทศกแ 30702-2005 อาจารยแเชาวฤทธิ์ บุตรชาง 
การโรงแรม งานบารแและเครื่องดื่ม 3701-5304 อาจารยแเชาวฤทธิ์ บุตรชาง 
ชางยนตแ งานเทคนิคยานยนตแ 4 (งานไฟฟูายานยนตแ)  

3101-5104 
อาจารยแณรงคแศักดิ์ ไชยวรรณแ 

อิเล็กทรอนิกสแ งานอิเล็กทรอนิกสแอุตสาหกรรม 3 (ระบบสื่อสาร
ดาวเทียม) 3105-5103 

อาจารยแชนตรแนนทแ ภีระคํา 

ไฟฟูากําลัง งานไฟฟูากําลัง 4 (เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม) 
3104-5204 

อาจารยแ ณัฐวุฒิ แสงอาทิตยแ 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 10 สาขา และสาขาที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ทั้งหมด 9 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 19 สาขาวิชา 
1.2.2 )เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

         จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรจํานวน ๑๗ สาขาวิชา  

               จํานวนสาขาวิชาทั้งหมดจํานวน ๑๗ สาขาวิชา 

ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม ไดรับความอนุเคราะหแ จากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาที่เป็นผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผูอํานวยการศูนยแสงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขามาเป็นผูทรงคุณวุฒิจํานวน      
1 ทาน และอดีตผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน     
1 ทาน  แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ชวยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให
ทันสมัยและตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  

อีกทั้ง วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2563 และมีสถานประกอบการ    
ใหการตอบรับนักศึกษาเขาฝึกประสบการณแทักษะวิชาชีพจํานวน 149 แหง และมีสถานประกอบการ รับนักศึกษาฝึก
อาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 39 แหง และมีสถานประกอบการเขารวมพัฒนาหลักสูตร จํานวนทั้งหมด 39 แหง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่รวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. สํานักงาน นนทพรการบัญชี 
2. บริษัท พิทยาออดิท จํากัด 
3. หางหุนสวนจํากัด จุฑามาศ การบัญชี 
4. บริษัท ณรงคแการบัญชี 2504 จํากัด 
5. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม จํากัด 
6. บริษัท New Good Agency จํากัด 
7. หางหุนสวนจํากัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม 
8. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด 
9. U Nimman Chiang Mai 
10. Eastin Tan Hotel Chiang Mai 
11. Shangri-La Hotel - Chiang Mai 
 

X 100 รอยละ = 
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12. Rati Lanna Riverside Spa Resort 
13. MOOSE HOTEL CHIANG MAI 
14. CHIANG MAI GATE HOTEL 
15. Le Meridien Chiang Mai 
16. Wintree City Resort Chiang Mai 
17. บริษัท เชียงใหม ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
18. บริษัท เชียงใหมมอเตอรแเซลลแ 99 แอนดแเซอรแวิส จํากัด 
19. บริษัท แมทริกซแ ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
20. บริษัท บาเซโลนา มอเตอรแ จํากัด 
21. อูยงยุทธบริการ 
22. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด 
23. บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด สาขาเชียงใหม 
24. หางหุนสวนจํากัด นพรัตนแ โปรเฟส 
25. บริษัท นพรัตนแเมเจอรแไทรแ จํากัด (สํานักงานใหญ) 
26. บริษัท วี-เพนทแ ออโตเซอรแวิส จํากัด 
27. บริษัท ฟิวเจอรแอิเล็คโทรนิคสแ เซอรแวิส จํากัด 
28. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม จํากัด 
29. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด 
30. ภัทรการไฟฟูา 
31. The Live Eye 
32. บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด สาขาเชียงใหม 
33. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด 
34. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จํากัด 
35. Chiang Mai Air Care Engineering 
36. ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนดแ รีสอรแท 
37. บริษัท บี. เอ็น. โซลารแ เพาเวอรแ จํากัด 
38. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม จํากัด 
39. บริษัท ชอยสแ มินิสโตรแ จํากัด (7- eleven) 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
1.1.1) เชิงปริมาณ : : รอ้ยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

 
  แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ       
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ระดับ ปวช 

สาขาวิชาการบัญชี 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาการตลาด 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 7 7 7 7 7 7 

สาขาวิชาการโรงแรม 4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาชางยนตแ 8 8 8 8 8 8 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ 3 3 3 3 3 3 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 3 3 3 3 3 3 

ระดับ ปวส 

สาขาวิชาการบัญชี 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการตลาด 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 1 1 1 1 1 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาการทองเที่ยว 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  2 2 2 2 2 2 
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สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาไฟฟูา  1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 2 2 2 2 2 2 

ครูสามัญ 9 9 9 9 9 9 

รวม 64 64 64 64 64 64 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
 
จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่วา “คิดเป็น เนนปฏิบัติ จัดการได” ตัวแปรสําคัญที่จะทําเกิดกระบวนการเรียนรู   

ที่ยั่งยืนโดยผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผูสอน  ซึ่งจะเป็นผูชี้แนะแนวทาง
ใหกับนักศึกษา  วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะดําเนินการใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางหลากหลายโดยมีการดําเนินการ
งานดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนตองจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ  มีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา         
เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  คิดเป็นรอยละ 100 

2. การจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคแ และ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และจดบันทึกหลังการสอนเพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไปคิดเป็น
รอยละ 100 

3. การจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู จัดใหการนิเทศ
การจดัการเรียนการสอนของครูผูสอน โดยผูบริหารคิดเป็นรอยละ 100 

4.  การจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณแ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม 
และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนคิดเป็นรอยละ 100 

5. การจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเป็นรอยละ 100 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา ระดับคะแนน ระดับผลการประเมิน 

การบัญชี 4.33 ดี 

การตลาดและธุรกิจคาปลีก 4.40 ดี 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 4.53 ดีมาก 

การทองเที่ยวและการโรงแรม 4.46 ดี 

ชางยนตแ  4.44 ดี 

อิเล็กทรอนิกสแ  4.53 ดีมาก 

ไฟฟูากําลัง 4.21 ดี 

ครูสามัญ 4.43 ดี 

ภาษาตางประเทศ 4.43 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.42 ดี 

 

วิทยาลัยฯไดสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและ 
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ        
ที่ 21 ซึ่งมีการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนตองจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ มีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา             
เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ            
ที่พึงประสงคแ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรี ยนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณแ และเทคโนโลยีการจัด การ
เรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย และสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี ครูผูสอนมีแผนการเรียนรู  และสามารถ
ทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีการจัดการ
เรียนสอนใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียว
ตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือใหครูอาจารยแ ไดจัดการเรียนการสอนที่เต็มเวลา เนนการปฏิบัติ สงเสริมใหนักศึกษา
เรียนไปทีละรายวิชา และวัดประเมินผล 
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1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

ปัจจัยอยางหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนรูไดดีก็คือ ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตัวผูเรียนตองการรูและขณะที่สภาพจิตใจ

กําลังมีความสุขก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ    ซึ่งการจัดการเรียน

การสอนในวิทยาลัยฯ จะตองเนนใหผูเรียนไดเกิดความตองการที่จะรูและความตองการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะ

สงเสริมหรือสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพคือ “ครูผูสอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาท

เป็นผูสรางกระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษาแลวนั้น อีกสวนหนึ่งที่สําคัญ ที่จะตองทําก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู” 

ที่ตองสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและจัดใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพ ายัพและ

บริหารธุรกิจ  ใหความสําคัญกับการเรียนรูของนักศึกษาเป็นอยางมาก ภายใตแนวคิดที่วา “เรียนรูผานการปฏิบัติอยางมี

ความสุข”  การเรียนรูของนักศึกษาเมื่อไดเรียนผานการปฏิบัติจะทําใหนักศึกษาเพลินกับการเรียน และการไดลงมือ

ปฏิบัติไดเห็นความเปลี่ยนแปลง ทําใหผูเรียนเกิดคําถามหรือขอสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผูเรียนก็จะ

พยายามหาคําตอบจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเขาใจที่ยั่งยืน 

มากกวาที่ครูผูสอนจะเป็นผูใหหรือหาคําตอบให และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

ในปีการศึกษา 2563 ไดทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและไดจัดการ

เรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3-ม.3) ในโรงเรียนกลุมเครือขาย  เขต2 ที่ทําความรวมมือ      

ในโครงการสงเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนรวมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการใหสอดครองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนรวมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียน

การสอนสําหรับนักเรียน โดยเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ สรางใหนักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและ

สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ พรอมทั้งประเมินผลการเรียนใหกับนักเรียนและสามารถนําผล

การเรียนเทียบโอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียนไดแก โรงเรียนบานเมืองกึ๊ด โรงเรียน

บานรมหลวง และโรงเรียนวัดแมแกดนอย ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุมเครือขายฯอยูในดีมาก และอีก

หนึ่งโครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด ใหนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิดโอกาสใหนักเรียนวิเคราะหแ และวัดแววความ

ถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม ไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได           

ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขารวมโครงการ ฯ จํานวน 35 โรงเรียน 
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1.2 ) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน     
การสอน     

1.2.1 ) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ
และน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่วา “เรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข” ตัวแปรสําคัญที่จะทําเกิดกระบวนการ

เรียนรูที่ยั่งยืนโดยผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มประสิทธิภาพ  นั้นก็คือครูผูสอน ซึ่งจะเป็นผูชี้แนะ
แนวทางใหกับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะดําเนินการใหนักศึกษาไดเรียนรูอยาง
หลากหลาย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนตองมีการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ มีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา 
เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ    

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะที่เนนกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคแ และปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง จดบันทึกหลังการสอนเพ่ือนํามาพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป 

3. การจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู  จัดใหการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน โดยผูบริหาร 

4. การจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณแ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม 
และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน 

5. การจัดการเรียนรูรูปแบบ Block Course และมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
จากความพยายามของวิทยาลัยฯ มีผลจํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็น

สําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     
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สาขาวิชาการบัญชี 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 3 3 3 3 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 2 2 2 2 2 2 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 7 7 7 7 7 7 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 9 9 9 9 9 9 

สาขาวิชาการโรงแรม 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชายานยนตแ และสาขา
งานเทคนิคยานยนตแ 

10 10 10 10 10 10 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ และ
ส า ข า ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก สแ
อุตสาหกรรม 

4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 2 2 2 2 2 2 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 64 64 64 64 64 64 

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 64 คน  

1.2.2 เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผู เรียน                  
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ตารางท่ี 1 จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯไดสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและ 
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ        
ที่ 21 โดยสรุปผลรอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้

การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

จ านวนครู ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 6 6 100.00  

2 สาขาวิชาการตลาด 3 3 100.00  

3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 2 2 100.00  

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 7 7 100.00  

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00  

6 สาขาวิชาการทองเที่ยว 9 9 100.00  

7 สาขาวิชาการโรงแรม 6 6 100.00  

8 สาขาวิชายานยนตแ และสาขางาน

เทคนิคยานยนตแ 

10 10 100.00  

9 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ และสาขางาน

อิเล็กทรอนิกสแอุตสาหกรรม 

4 4 100.00  

10 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4 4 100.00  

11 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 2 2 100.00  

12 ครูสามัญ 7 7 100.00  

รวม 64 64 100.00  

 
รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน เทากับรอยละ 100  
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

ล าดับ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 4.25 ดี 

2 สาขาวิชาการตลาด 4.35 ดี 

3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 4.55 ดีมาก 

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 4.47 ดี 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.58 ดีมาก 

6 สาขาวิชาการทองเที่ยว 4.46 ดี 

7 สาขาวิชาการโรงแรม 4.40 ดี 

8 สาขาวิชายานยนตแ และสาขางานเทคนิคยานยนตแ 4.38 ดี 

9 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ และสาขางานอิเล็กทรอนิกสแ

อุตสาหกรรม 
444 ดี 

10 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4.20 ดี 

11 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 4.64 ดีมาก 

12 แผนกสามัญ 4.42 ดี 

รวม 4.44 ดี 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครู มีผลการประเมิน 4.44 คะแนน  
อยูในระดับ ดี 
1.2.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน                

จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สงเสริมใหครูสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ โดยเนนการ
จัดการรเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  และในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยไดรับคําแนะนําจากทาน         
ผอ. วิทยา ใจวิถี ผูอํานวยการศูนยแสงเสริมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Block 
Course ที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  ที่ทําใหนักศึกษาไดมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ทําให นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับดี และในปีการศึกษา 2563  

 



  153 
 

 

 
วิทยาลัยฯ ไดทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและไดจัดการเรียนการ

สอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุมเครือขาย เขต2 ที่ทําความรวมมือในโครงการ
สงเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนรวมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เขารวมโ ครงการให
สอดคลองกับรายวิชา  ที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนรวมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียน โดยเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนปฏิบัติ สรางใหนักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและสงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ พรอมทั้งประเมินผลการเรียนใหกับนักเรียน ทั้งหมดจํานวน 4 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานเมืองก๊ึด โรงเรียนบานรมหลวง โรงเรียนวัดแมแกดนอย และโรงเรียนบานสันคะยอม ซึ่งผลประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนกลุมเครือขายอยูในดีมาก 
1.3) การจัดการเรียนการสอน  

1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 2. จ านวนครูที่
มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่ง การ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 5. จ านวนครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน 

ตารางผลการประเมินผลการจัดการเรียน 
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ระดับ ปวช 

สาขาวิชาการบัญชี 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาการตลาด 2 2 2 2 2 1 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 1 1 1 1 1 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 7 7 7 7 7 6 

สาขาวิชาการโรงแรม 4 4 4 4 4 3 
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สาขาวิชาชางยนตแ 8 8 8 8 8 8 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ 3 3 3 3 3 3 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 3 3 3 3 3 3 

ระดับ ปวส 

สาขาวิชาการบัญชี 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการตลาด 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 1 1 1 1 1 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 1 1 1 1 1 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 0 

สาขาการทองเที่ยว 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ  1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาไฟฟูา 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 2 2 2 2 2 1 

ครูสามัญ 9 9 9 9 9 6 

รวม 64 64 64 64 64 54 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 84 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดจัดทํายุทธศาสตรแดานการบริหารบุคลากร   โดยไดจัดทําการ
ประเมินและตรวจสอบ ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
ทําวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 65 คน 
2. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 64 คน 
3. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน          
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 65 คน 
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน 
การสอน จํานวน 65 คน 
5. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปัญหาการจัดการเรียนรู 

จํานวน 54 คน 
1.3.2 ) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 

การบัญชี 88 ยอดเยี่ยม 

การตลาดและธุรกิจคาปลีก 89 ยอดเยี่ยม 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 92 ยอดเยี่ยม 

การทองเที่ยวและการโรงแรม 90 ยอดเยี่ยม 

ชางยนตแ 90 ยอดเยี่ยม 

อิเล็กทรอนิกสแ 91 ยอดเยี่ยม 

ไฟฟูากําลัง 85 ยอดเยี่ยม 

ครูสามัญ 89 ยอดเยี่ยม 

ภาษาตางประเทศ 89 ยอดเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 89 ยอดเยี่ยม 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีวาการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ใหสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศนั้น จําเป็นอยางยิ่งที่ตองพัฒนามีคุณลักษณะของการ
เป็นผูเรียนรู ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่วา “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษา
เพ่ือชีวิต” โดยตองมุงเสริมสรางความสมดุลระหวาง ทักษะวิชาชีพ  และศิลปะการใชชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต จะทําใหนักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของสังคมและประเทศ :ซึ่งจากการสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูผูสอนทุกคนในสถานศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรูครูผูสอน
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบขอมูลดังนี้ 

1. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาบัญชี คิดเป็นรอยละ 88 
2. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแการตลาดและธุรกิจคาปลีก 

คิดเป็นรอยละ 89 
3. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแคอมพิวเตอรแธุรกิจ คิดเป็นรอยละ 92 
4. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาการทองเที่ยวและโรงแรม 

 คิดเป็นรอยละ 90 
5. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาชางยนตแ คิดเป็นรอยละ 90 
6. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาอิเล็กทรอนิกสแ คิดเป็นรอยละ 91 
7. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาไฟฟูากําลัง คิดเป็นรอยละ 85 
8. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาสามัญ คิดเป็นรอยละ 89 
9. ผลการแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพของอาจารยแสาขาภาษาตางประเทศ คิดเป็นรอยละ 89 

  1.3.3 ) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา      

จากวิสัยทัศนแของวิทยาลัยฯที่มุงมั่นในกระบวนการสรางการเรียนรู เพ่ือสรางใหนักเรียน นักศึกษา  มีทักษะ
ในการเรียนรูผานการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้นําการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานในการจัดการ ผูสําเร็จการศึกษาควรมี
ลักษณะที่สอดคลองกับคําขวัญวิทยาลัยฯที่วา “คิดเป็น เนนปฏิบัติ จัดการได”  คือมีทักษะการคิด การนําเสนอทักษะ
การทํางานพ้ืนฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงานและชีวิตอยางมีความสุขได วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นวา 
กระบวนการที่มีคุณภาพเทานั้นที่จะทําใหผลผลิตมีคุณภาพได เราจึงคิดคน และ ทุมเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให
ผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู อัตราการศึกษาตอ การมีงานทํา และความพึงพอใจของผูใชบริการเป็นเครื่องชี้วัด
ถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดทางหนึ่ง ซึ่งสามารถบงบอกไดวากระบวนการตาง ๆ ที่วิทยาลัยไดจัดไวควรพัฒนา
ไปในแนวทางใด  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา จะเป็นเครื่องบงบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย   
        ในปีการศึกษา 2563 ไดทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและไดจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุมเครือขาย เขต2 ที่ทําความรวมมือใน
โครงการสงเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนรวมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการใหสอดครองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนรวมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียน 
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การสอนสําหรับนักเรียน โดยเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ สรางใหนักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและ
สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ พรอมทั้งประเมินผลการเรียนใหกับนักเรียนและสามารถนําผล
การเรียนเทียบโอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียนไดแก โรงเรียนบานเมืองกึ๊ด โรงเรียน
บานรมหลวง และโรงเรียนวัดแมแกดนอย ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุมเครือขายฯอยูในดีมาก และอีก
หนึ่งโครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด ให นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิดโอกาสใหนักเรียนวิเคราะหแ และวัดแววความ
ถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม ไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขารวมโครงการ ฯ จํานวน 35 โรงเรียนซึ่งทําใหองคกร หนวยงานภายนอก ใหการ
ยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา      

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จ านวน ครูผูสอนที่มี

ข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน 3. จ านวนครูผูสอนที่ ใชเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4. จ านวนครูผูสอนที่ใชวิธีการ เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุงม่ันตั้งใจ  ในการเรียน 5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน รายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่วา “เรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข” ตัวแปรสําคัญที่จะทําเกิดกระบวนการ
เรียนรูที่ยั่งยืนโดยผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผูสอน ซึ่งจะเป็นผูชี้ แนะ
แนวทางใหกับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะดําเนินการใหนักศึกษาไดเรียนรูอยาง
หลากหลาย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนตองมีการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติ  ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู 
Active Learning และใชสื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนรู  ครูตองใชวิธีการประเมินผล
ตามสภาพจริง และบันทึกขอมูลเพื่อพัฒนาผูเรียนเป็นรายบุคคล  

2. จัดทําแผนการเรียนรูของอาจารยแผูสอนที่เนนสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะกําหนดสมรรถนะรายวิชา
ลงไปในชุดการเรียนรูรวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งไดจัดใหมีการอบรมการทําชุดการเรียนรูใหกับอาจารยแ
ผูสอน ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครูผูสอนจะตองมาทบทวนชุดการเรียนรูเดิมที่มีอยูแลวนํามา
ปรับปรุงชุดการเรียนรูใหสอดคลองกับสมรรถนะของชั้นปีและรูปแบบกิจกรรม 

3. มีโครงการอบรมการบริหารชั้นเรียน (Classmangement) บริหารจัดการหองเรียนใหมีความพรอม เอ้ือตอ
การเรียนรูของนักศึกษา ดูแลความพรอมในการเรียนของนักศึกษา และติดตามแกไขพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

4. วิทยาลัยมีโปรแกรมบริหารจัดการขอมูล(MIS school) สําหรับอาจารยแผูสอนใชบริหารจัดการขอมูล          
และติดตาม ชวยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๕. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยแผูสอนเป็นประจําทุกวัน จากหัวหนา
แผนก และฝุายวิชาการ 
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ตารางข้อมูล ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
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การบัญชี 6 6 6 6 6 6 

การตลาด 3 3 3 3 3 3 

ธุรกิจคาปลีก 2 2 2 2 2 2 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 7 7 7 7 7 7 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 4 4 4 

การทองเที่ยว  9 9 9 9 9 9 

การโรงแรม 6 6 6 6 6 6 

ชางยนตแ  10 10 10 10 10 10 

อิเล็กทรอนิกสแ  4 4 4 4 4 4 

ไฟฟูากําลัง 4 4 4 4 4 4 

ครูสามัญ 9 9 9 9 9 9 

รวม 64 64 64 64 64 64 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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มีผลการด าเนินการงานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

๑. ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็น รอยละ 100 

๒. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน คิดเป็นรอยละ๑๐๐ 

๓. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิคเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูคิดเป็น

รอยละ๑๐๐ 

๔. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนคิดเป็นรอยละ๑๐๐ 

๕. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆคิดเป็นรอยละ๑๐๐ 

1.4.2 ) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

วิทยาลัยมีระบบการวัดประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารยแโดยดําเนินการวัดประเมิน
ออกเป็น 2 สวนคือ 

1. ผลจากการนิเทศการสอน โดยหัวหนาแผนกหรือจากสวนงานวิชาการ ทําการนิเทศการสอนของ
อาจารยแในแตละสาขา อาจารยแทุกคนจะไดรับการนิเทศการสอนอยางนอย 2 ครั้ง   

2. ผลจากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยแ โดยทางสวนงานวิชาการจะเป็นผูดําเนินการประเมินผล โดยใหนักศึกษาทําการ
ประเมินอาจารยแผูสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้งและจะสงผลการประเมินที่ไดทําการประมวลขอมูลเรียบรอยแลวสง
ใหกับอาจารยแเพ่ือเป็นขอมูลประกอบในการพัฒนาอาจารยแผูสอนโดยหัวหนาแผนกจะนําผลการประเมินแจง
ใหกับอาจารยแผูสอนพรอมใหคําแนะนําในเรื่องที่ควรปรับปรุง 

 
ตารางสรุปคุณภาพในการบรหิารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน 64 คน 

สาขาวิชา จ านวนคร ู

จ านวนครูที่มีผลการ

ประเมินระดับ 4.00ขึ้น

ไป(ผ่าน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

การบัญชี 6 5 88.33  

การตลาด 3 3 100.00  

ธุรกิจคาปลีก 2 2 100.00  

คอมพิวเตอรแธุรกิจ 7 6 85.71  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00  

การทองเที่ยว 9 8 88.89  
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การโรงแรม 6 6 100.00  

ชางยนตแ 10 9 90.00  

อิเล็กทรอนิกสแ 4 4 100.00  

ไฟฟูากําลัง 4 3 75.00  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 2 2 100.00  

ครูสามัญ 9 9 100.00  

คิดเป็นร้อยละ 64 59 92.19  

 

สรุปผลเชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นรอยละ 92.19 

1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ใหความสําคัญกับการเรียนรูของนักศึกษาเป็นอยางมาก ภายใต
แนวคิดที่วา “เรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข”  การเรียนรูของนักศึกษาเมื่อไดเรียนผานการปฏิบัติจะทําให
นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการไดลงมือปฏิบัติไดเห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถสรุปเป็น
บทเรียนเกิดเป็นความเขาใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการของวิทยาลัยฯ ที่ใหความตระหนักตอการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที่วิทยาลัย โดยวิทยาลัยไดรับความไววางใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนจากโรงเรียนเครือขาย 
ดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (Pre-VEd.) จํานวน 4 โรงเรียนใน
พ้ืนที่อําเภอสันทราย และแมแตง จ.เชียงใหม ไดแก 

1.โรงเรียนบานเมืองก๊ึด  
2.โรงเรียนบานรมหลวง  
3. โรงเรียนวัดแมแก฿ดนอย  
4. โรงเรียนบานสันคะยอม 
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1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท า แผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วม การพัฒนาวิชาชีพ             

2. จ านวนครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 3. จ านวนครูผู้สอน ที่น าผลจากการพัฒนา
ตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 4. จ านวนครูผู้สอน ที่มีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพ 5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา ตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพที่ได
รับการยอมรับหรือเผยแพร่ วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้ 

วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครูผูสอน พัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการแสวงหาความรูและเทคนิค
วิธีการใหม ๆ อีกทั้งตองเพ่ิมพูนประสบการณแในการเรียนรู  จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให
รูเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตนแที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และนําความรูที่ไดรับมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ผูอํานวยการ ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. การดําเนินงานวิเคราะหแรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. การดําเนินการศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใตสถานการณแ COVID-19             

    รองผูอํานวยการฝุายวิชาการ  ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาดานการจัดการการเรียนการสอนออนไลนแ 
2. กิจกรรมการพัฒนาครูผูสอนโดยใชโปรแกรม OBS 

     รองผูอํานวยการฝุายบริหารงานทั่วไป ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใตสถานการณแ COVID-19  
2. กิจกรรมการพัฒนาครูผูสอนโดยใชโปรแกรม OBS      

     ครูผูสอน ไดเขารวมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาครูผูสอนโดยใชโปรแกรม OBS      
2. ฉลาดใชชีวิตตองพิชิตอารมณแ และผูประกอบการยุคดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 
3. พลิกโฉมนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนในสังคมดิจิทัล 
4. บุคลิกภาพนั้นสําคัญไฉน 

     โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ         จํานวน   64  คน     
2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี              จํานวน   64  คน  
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา   จํานวน   64  คน 
    วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน                                       

           4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   จํานวน  64   คน 
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5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  จํานวน  55  คน    
    วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร       
1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

วิทยาลัยฯ ตระหนักดีวาครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผูที่ให
การสงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนแ พันธกิจและเปูาประสงคแของสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นตองหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ 

รอ้ยละเฉลี่ยครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ    = 97.18 

1.5.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู
สอน 

จากการสรุปขอมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงรอยละ 97.54 แสดงวา วิทยาลัยฯ    
มีครูที่มีคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ทําใหผูเรียนมีคุณภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการและหนวยงานอ่ืนๆอยางมีคุณภาพ  ครูมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองดานการอบรมทางวิชาการ โดยมีผลงานเชิง
ประจักษแและไดรับการยอมรับจากองคแกรภายนอก เชน 

1. ครูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลวิจัยระดับชาติ ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี  ในการประกวดวิจัย
นวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้ง 13 พ.ศ.2563 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย  ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีผลงานเขารอบ ในการประกวดผลงานสงเสริมความรูทางการเงินโครงการ Fin. ดี We Can Do Season 
2 ระดับประเทศ ถึง 2 ผลงาน คือ โครงการระดับสถานศึกษาตนแบบ และโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแดานการออม 
ของ ธนาคารแหงประเทศไทย สะทอนใหเห็นถึง การยอมรับตอ สมรรถนะของครูผูสอนที่เป็นที่ประจักษแแนชัด แลววา
การพัฒนาวิชาชีพสงผลตอคุณภาพของครู 

3. ไดรับผลการประเมินศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ     
ตามเกณฑแการประเมินศูนยแบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม 
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1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอน 1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา มีทั้งหมด 60 หอง  
โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 หลังประกอบดวย 

1.1. อาคาร Shop มีหองเรียน จํานวน 2 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 11 หอง 
1.2. อาคาร A มีหองเรียน จํานวน 21 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง 
1.3. อาคาร B มีหองเรียน จํานวน 14 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 

2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ LAN 
ทั้งหมด 6 หอง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 หอง 

 
จ านวนห้องเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 หอง 60 หอง รอยละ 100 

 

1.6.2 ) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรแเน็ต( Internet 
Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน
(Authentication) ของผูใชบริการอินเตอรแเน็ตภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกไดเพ่ิมความเร็วอินเตอรแเน็ต จากTrue 
Leased Line Fiber Optic 100/50 Mbps เป็น 150/100 Mbps ใหผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรแเน็ต
ความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะไดรับรหัสในการเขาถึงระบบอินเตอรแเน็ตคนละ 2 อุปกรณแ             
มีอุปกรณแกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ตไรสาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย 39 ตัว แบงเป็น  

อาคาร Shop    จํานวน 4 ตัว  
อาคาร A    จํานวน 15 ตัว  
อัฒจันทรแและโรงอาหาร   จํานวน 3 ตัว 
อาคาร B   จํานวน 12 ตัว   
อาคารหอพักนักศึกษา   จํานวน 5 ตัว  
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จ านวนห้องเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 หอง 60 หอง รอยละ 100 

 

1.6.3 ) ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดเขารวมโครงการอินเตอรแเ น็ตความเร็วสูงโดยบริษัท              
True Internet ติดตั้งระบบ True WIFI และ TrueMove H WIFI รวมถึง True School Free WIFI พัฒนาระบบ
อินเทอรแเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน

การ บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ ภายใน สถานศึกษา

ครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
๑. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 256๓ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดใหมีการวางระบบขอมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกสวน

งานเพ่ือรองรับการใชงานในทุก ๆ ดาน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีระบบ MIS-SCHOOL เขามา
บริหารจัดการขอมูลพื้นฐานที่จําเป็นในจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนผูบริหารวิทยาลัยในการแกไขปัญหา
อยางทันทวงที มีความแมนยํา ลดกระดาษ และไดรับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกดานของการบริหาร
วิทยาลัย ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน/แผนก โปรแกรม 
๑ ฝุายงานทะเบียน Register, CounterInfo 
๒ ฝุายวิชาการ Academic 
๓ ฝุายการเงิน Finance 
4 ฝุายกิจการนักศึกษา Government, Checktime 
5 ฝุายรับสมัครนักศึกษา Admission, CardRFID 
6 ฝุายประกันคุณภาพ MisQA 
7 ฝุายผูบริหารวิทยาลัย ManagerMIS 
8 ฝุายผูดูแลระบบ MisAdminTools 
9 ฝุายหองสมุด LibraryMIS 

๑0 ฝุาย กยศ. Studentlone 
๑1 อาจารยแผูสอนและอาจารยแที่ปรึกษา Grade 

 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการใช Google Drive จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยาง
เป็นหมวดหมู และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดเก็บขอมูล  ลดความซับซอน
ในการจัดเก็บไฟลแขอมูลเอกสาร ซึ่งจัดเก็บไวที่ Server ของ Google มีความปลอดภัยที่สูง สามารถเขาถึงไฟลแเอกสาร
ของเราไดทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงกําหนดผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจน  
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบฐานขอมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือขายของ
สถานศึกษาท่ีสามารถเขาถึงไดอยางปลอดภัย รวดเร็ว ขอมูลเป็นปัจจุบัน 
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 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบปูองกัน และดูแลความปลอดภัยของขอมูล
สารสนเทศ โดยการกําหนดการเขาถึงขอมูลและสิทธิการใชงานโปรแกรม จาก Admin ผูดูแลระบบ 
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทําการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือใหบุคลากร         
ทุกระดับ ไดรับทราบ และเขาใจถึงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจกําหนดใหมีการนําขอมูลไปใชในแตละสวนงาน จากระบบ
ฐานขอมูลของวิทยาลัย ซึ่งครูและบุคลากรจะตองไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนงาน โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการจัดเก็บขอมูลไว 2 สวนหลักๆ คือ MIS School และ Google Driver           
ที่เป็นโดเมนของทางวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดใหมีการเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานกิจกรรมใน
สถานศึกษาตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝุาย และผานทางเว็บไซดแ www.payaptechno.ac.th  

๒. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่จัดโครงการ/
กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 
 1. งานพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยไดยกระดับขีดความสามารถขององคแกรในดานการ
บริหารระบบขอมูลและสารสนเทศดังนี้ 
 1.1 งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพ่ือมุงเนนไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบตอผูเกี่ยวของอยางเป็นระบบ 
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม คํานึงถึงการแกไข ปรับปรุงงาน ไดอยางทันทวงที โดยระบบ Monitoring ที่สรางขึ้นนั้น       
มี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตรแ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแตละสวนงาน 
ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวพบวาระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้น
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพไดเป็นอยางดี 

1.2 งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 
จัดขึ้นเพื่อมุงเนนไปที่ความครบถวน ถูกตอง สะดวกตอการใชงาน และการจัดเก็บ และคํานึงถึงความปลอดภัย

ของขอมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ Soft Copy เพ่ือจัดระบบขอมูลและสารสนเทศที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
ที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการขอมูลครอบคลุมทุกสวนงาน วิทยาลัยไดจัดระบบขอมูลและเอกสารโดยกําหนดให
มีระบบหมวดหมูที่สอดคลองกับทุกสวนงานตามโครงสรางการบริหารงาน โดยระบบขอมูลและเอกสารที่จัดไวจะมีการ
กําหนดรหัสงาน รหัสแฟูมงานโดยระบุรายการเอกสารขอมูลในแตละแฟูมงาน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ และผูตรวจ
สอบไวอยางชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังไดมีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานตอการ
พัฒนาองคแกรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาวิทยาลัยตระหนักอยูเสมอถึงความสําคัญของการ จัดวางระบบ
ขอมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพรอมที่จะใชงานไดทุกดานในวิทยาลัยอยางงาย สะดวก รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบันเพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมูโดย
จัดหาระบบ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศตลอดเวลาใหมีความสามารถรองรับการเติบโตขององคแกร 
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1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรแเน็ท (Internet 

Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) เพ่ือระบบระบุตัวตน
(Authentication) ของผูใชบริการอินเตอรแเน็ทภายในวิทยาลัย และไดเพ่ิมความเร็วของอินเตอรแเน็ตจาก Leased Line 
Fiber Optic 100/100 Gbps เป็น True Leased Line Fiber Optic 1๕0/1๕0 Gbps ใหครู บุคลากร และผูเรียน 

มีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรแเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะไดรับรหัสในการเขาถึงระบบ
อินเตอรแเน็ท คนละ 2 อุปกรณแ มีอุปกรณแกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ทไรสาย (Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย 
จํานวน 20 ตัว แบงเป็นดังนี้ 

สถานที่ติดตั้ง จํานวนการติดตั้ง 
อาคาร Shop 2 ตัว 
อาคาร A 5 ตัว 
อัฒจันทรแและโรงอาหาร 3 ตัว 
อาคาร B 5 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา 5 ตัว 

 
 2. งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมที่ชวยยกระดับขีดความสามารถ
ขององคแกรในดานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

2.๑ การใชสื่อเว็บไซตแชวยสอน เพ่ือใหความรูในการสรางเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาที่
เป็นปัจจุบัน ซึ่งผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได รวมถึงผูสอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน
ตลอดจนผลการเรียนของผูเรียนได 

2.๒ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคแทางปัญญา 
(Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสราง
ความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเป็นผูแนะนํา กระตุน 
หรืออํานวยความสะดวก  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการวิเคราะหแ   
สังเคราะหแ และการประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรูเป็นไปอยางมีความหมายและ
นําไปใชในสถานการณแอ่ืนๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.๓ Google For Education เพ่ือใหครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการในดานสื่อการเรียน
การสอน และการจัดการขอมูลในงานตางๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐานตางๆ ขอมูลทุกอยางจะมีการบันทึก
ไวในระบบคลาวดแโดยอัตโนมัติ สามารถเขาถึงและแกไขไดในโทรศัพทแมือถือหรือแท็บเล็ต ไดจากทุกที่ทุกเวลา 

2.4 หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนจากความเร็ว 100/100 
Gbps เป็น 1๕0/1๕0 Gbps โดยมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา มีทั้งหมด 60 หอง โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 หลังประกอบดวย 
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1. อาคาร Shop มีหองเรียน จํานวน 2 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 11 หอง 
2. อาคาร A มีหองเรียน จํานวน 21 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง 
3. อาคาร B มีหองเรียน จํานวน 14 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ผลการประเมิน 
4.65 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
1.1.2 ) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2563 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึงท้ังวิทยาลัย 4.72 ดีมาก 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย 4.68 ดีมาก 
3 ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 4.69 ดีมาก 
4 ความทันสมัยของระบบเครือขาย 4.66 ดีมาก 
5 ความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย 4.68 ดีมาก 

รวม 4.6๘ ดีมาก 
  

จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 256๓ ของ
ผูบริหารครูและบุคลากรจํานวน 87 คน มีผลคะแนนดังนี้ 
 อันดับที่ 1  คือระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7๒ ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 2  คือระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๙ ผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 3  คือความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๘ ผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๔  คือความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๘ ผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๕  คือความทันสมัยของระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๖ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ    
ดีมาก 

สรุปภาพรวม ไดวาผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 256๓ 
ของผูบริหารครูและบุคลากรจํานวน 87 คน พบวา คาเฉลี่ยมีผลรวมเทากับ 4.6๘ เมื่อไดนํามารวมกันแลวระดับ
คุณภาพเทากับ ดีมาก  
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1.1.3 ) ผลสะท้อน 
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เป็นงานพื้นฐานที่จะนําไปสูการยกระดับพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองจัดระบบขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย ใหครอบคลุมทุกสวนงาน และ
จัดระบบสารสนเทศใหเสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถนําขอมูลสารสนเทศ ไปใชในการบริหารจัดการไดทันตอ
เหตุการณแ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานของวิทยาลัยตอกลุมผูมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีวาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญ 
และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานตอการพัฒนาองคแกรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และมอบหมายหนาที่ใหแกบุคลากร 
ทําหนาที่หัวหนางานศูนยแขอมูล ผูจัดการระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ       
และจัดสรรคณะกรรมการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายการใหบริการการเขาถึงระบบ
อินเตอรแเน็ต ความเร็วสูงเพ่ือการติดตอประสาน การเขาถึงขอมูล และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรี ยน              
ดวยอินเตอรแเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกสวนงาน รวมถึงในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแและหองเรียน โดยจะมีอุปกรณแ
กระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ทไรสาย (Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพเมื่อตองการใชขอมูลในระบบสารสนเทศ 

 
1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟาร์ม ที่ไดรับการ พัฒนา

ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดจัดดําเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ      
โรงฝึกงาน สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟารแม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช งานของ ผูเรียนหรือ
ผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาอาคารสถานที่ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษา มีรอยละ 9.67 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนา        
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางข้อมูลร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มในวิทยาลัย 

ล าดับ ข้อมูลสถานที่ 
จ านวน 
(ห้อง) 

ข้อมูลการพัฒนา
ห้องเรียน 

จ านวน 
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

1 หองเรียน 43 หองเครื่องลาง 1 กั่นฝาผนังและเจาะประตู 
2 หองปฏิบัติงาน 15 หองจัดเลี้ยง 1 ทาสีและปรับปรุงหองใหม 
3 โรงฝึกงาน 2 หองพักครูชางยนตแ 1 ทาสีหองใหม 
4 หองพักครู 5 Shop Au 1 ทําพ้ืนอีฟฺอกซี่ 
5 หองประกอบ 28 หองเรียนแผนกชางยนตแ 1 ทําหลังคาและปูพื้นซีเมนตแ 
   หอง A 106 1 ปูกระเบื้องและทําเวที 

จ านวนห้องทั้งหมด 93 ห้อง A 205 1 จัดหองใหม 
  หอง A 305 1 จัดหองใหม 
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  หองน้ําใหม 1 สรางใหม 
  หองเรียนที่พัฒนา 9  
  คิดเป็นร้อยละ 9.67  

 
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ที่ไดรับการพัฒนาคิดเป็นรอยละ 9.67  
ข้อมูลด้านอาคาร 
จํานวนหองทั้งหมด 93 หอง สามารถคิดเป็นรอยละได ดังนี้ 
- จํานวนหองเรียน..........43..........หอง / รอยละ …46.23.. เปอรแเซ็นตแ 
- จํานวนหองปฏิบัติการ.......16......หอง / รอยละ …17.20.. เปอรแเซ็นตแ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โรงฝึกงาน.....1.....หอง 
- โรงฝึกงานเชื่อม.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการพิมพแดีดภาษาไทย.......1.......หอง 
- หองปฏิบัติการพิมพแดีดภาษาอังกฤษ.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ....5......หอง 
- หองปฏิบัติการภาษา.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการการบัญชี.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการการตลาด.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการคาปลีก......1...หอง 
- หองปฏิบัติการสํานักงาน...1.......หอง 
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ.....1.....หอง 
- หองปฏิบัติการโรงแรม.....1.....หอง 
- จํานวนหองพักครู...........6..............หอง 
- จํานวนหองประกอบ........28............หอง 
- หองพยาบาล......2.......หอง 
- หองประชุม........2.......หอง 
- หองสมุด.........1...........หอง 
- หองแนะแนว/ประชาสัมพันธแ......1.......หอง 
- หองการเงิน/หองบุคคล........1.........หอง 
- หองวิเทศสัมพันธแ......1……..หอง 
- หองประกันคุณภาพ…......1………..หอง 
- หองกิจการนักศึกษา……....1………..หอง 
- หองนวัตกรรม.....1..........หอง 
- หองติดตั้ง………1……..หอง 
- หองทะเบียนวิชาการ......1....หอง 
- หองบริการอินเตอรแเน็ต…..1….หอง 
- หอง อวท.  …..1….หอง 
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1.2.2 ) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีวาการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจั ดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งมีการใหมีฝุายดูแลสถานที่ จัดทําแผนพัฒนาซอมแซมวิทยาลัย เชน แผนตรวจเช็คประจําสัปดาหแ แผน
ตรวจเช็คประจําเดือน แผนงานซอมประจําปี กิจกรรมชมรม PYP Maintenance และโครงการ College is my 
home เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอุปกรณแครุภัณฑแและสรางสภาพแวดลอมที่ดีอันจะนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี       
มีความรูสึกเป็นเจาของมีความรักสถานบัน  ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันตอสถาบันอันจะนํามาเพ่ือความสุขที่ไดจากการ
ทํางานรวมกัน สรางสภาพแวดลอมที่ใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมี
สวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารยแ บุคลากรทางการศึกษา 
และผูใชบริการ จํานวน 1,749 คน โดยแยกเป็น นักศึกษา 1,663 คน ครูบุคคลากร 86 รวมเป็น 1,749 คน              

โดยการ สุมของเครซี่ มอรแแกน คาความเชื่อมั่น 95 %  = 350 คน  มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดี 
สามารถสรุปไดวาคุณภาพดานสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ   
โรงฝึกงาน มีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน 

 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ล าดับ รายการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ความสะดวกของหองเรียนและหองปฏิบัติการ 4.66 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของโต฿ะเรียน เกาอ้ีในการใชงาน 4.61 ดีมาก 
3. คุณภาพของอุปกรณแ สื่อการเรียนการสอน 4.55 ดีมาก 
4. การจัดการหองเรียนมีขนาดเพียงพอพอเหมาะกับจํานวนผูใช 4.44 ดี 
5. ระบบปรับอากาศภายในหองและหองปฏิบัติการ 4.40 ดี 
6. บริเวณท่ีนั่งพักผอน มีเพียงพอตอการใชงาน 4.67 ดีมาก 
7. การบํารุง ดูแล สนามฟุตบอล 4.55 ดีมาก 
8. อาคารเรียน ดูสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.45 ดี 
9. การจัดเตรียมสถานที่ จอดรถเป็นระเบียบ เหมาะสม 4.32 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.51 ดีมาก 
 
ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม อยูในระดับดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.51 
1.2.3 ) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคารสถานที่                      

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มุงจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษา            
ไดเป็นศูนยแกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งดานวิชาการและดานกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมายในแตละปีการศึกษา 
เชน กิจกรรม Frist Day ,กิจกรรม Family Day ,กิจกรรมไหวครู , กิจกรรมวันวิชาการ , กิจกรรมวันศิลปะและ
วัฒนธรรม , กิจกรรมกีฬาสี  , กิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม , กิจกรรมถนนคนเดิน และกิจกรรม College is my home และ
กิจกรรมชมรมตางๆ โดยบางกิจกรรมมีการเชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามาเป็นคณะกรรมและสังเกตการณแดวย 
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 สวนหนึ่งมีหนอยงานภายนอกในจังหวัดเชียงใหมมาขอใชบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมแขงขันตางๆ ตลอดประจําปี
การศึกษา อาทิเชน 

วันที่ 20 มีนาคม 2564  แขงขันทักษะระดับชาติ  ขอความอนุเคราะหแใชสถานที่พิธีเปิดการแขงขัน 
วันที่ 20 มีนาคม 2564  เจาภาพการแขงขันทักษะระดับชาติ สาขาวิชางานบริการและเครื่องดื่ม 
วันที่ 20 มีนาคม 2564  เจาภาพการตรวจโครงงานผานชองทางออนไลนแ 

ซึ่งจากการเก็บขอมูลของผูมาใชบริการ ในดานความพึงพอใจของผูใชบริการสถานที่ มีความพึงพอใจเฉลี่ย       
อยูในระดับดีมาก มีคาคะแนน 4.51 

 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม ภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้  รับการบ ารุงรักษาและ พัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563  ได ทําการ
พัฒนาดานไฟฟูา โดยการเพ่ิมจุดแสงสวางตามจุดตางๆ ในวิทยาลัยไดแก ไฟสปอรแทไลทแหนาแผนกชางยนตแ ไฟกิ่งริมรั้ว
วิทยาลัยฯ เปลี่ยนตูควบคุมไฟฟูาระบบปั๊มน้ํา และรวมไปถึงการซอมบํารุงพัฒนาเครื่องปรับอากาศในแตละหองให
สามารถใชงานไดปกติ ดานระบบน้ําไดทําการเปลี่ยนชั้นกรองน้ําบอบาดาลทุกปี และจัดเวรเขาลางตะกอนโดยครูและ
นักเรียนแผนกชางยนตแ ลางชวงเย็น และชางเทคนิคลางชวงเชา และไดเปลี่ยนทอทางน้ําขึ้นอาคารเรียน  A ใหม แทน
ระบบเกา เพ่ิมจุดลางมือ เพ่ือปูองกัน Covic-19 เปลี่ยนใสกรองน้ําดื่มทุกๆ 3 เดือน และไดเพ่ิมรานกาแฟตาเปุง         
อีก 1 ทางเลือก นอกจากนี้ไดเพ่ิมหองน้ําใหมจํานวน 1 หลัง ประกอบไปดวย 10 หองน้ํา 5 โถปัสสาวะ ดาน
ระบบสื่อสารไดปรับเปลี่ยนใหสามารถใช สัญญาณ WIFI โทรเขาเครื่องโทรศัพทแภายในได บํารุงรักษาสัญญาณ WIFI 
อยางตอเนื่อง ดานระบบกําจัดน้ําเสียไดทําการสูบน้ําที่รั่วซึ่งขังอยูใตอาคารเรียน B ออกจนหมด เป็นการลดแหลงเพาะ
พันธแยุง ดานการจัดเก็บขยะไดเพ่ิมจํานวนถังขยะบริเวณหองน้ําที่สรางใหม และจั ดเก็บขยะที่ลนถังใหเร็วขึ้น  
รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังตอไปนี้  

1) สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
1.1 ระบบสงกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟูาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงานหรืองานฟารแม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณแของระบบไฟฟูาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย  

โดยในปีการศึกษา 2563 ไดมีการพัฒนาระบบไฟฟูา ใหเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 7 หัวขอ ดังนี้  
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ตารางสรุปการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง สรุปสิ่งที่พัฒนาในปี 2563 นั้นทางวิทยาลัย ฯ ไดพัฒนาระบบไฟฟูา คือ การแกไขสายไฟในอาคาร
ของวิทยาลัยฯ เพ่ือรองรับการใชไฟฟูาที่มากขึ้น ตามจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมจุดแสงสวางตามจุดตางๆ          
ในวิทยาลัยไดแก ไฟสปอรแทไลทแหนาแผนกชางยนตแ ไฟกิ่งริมรั้ววิทยาลัยฯ เปลี่ยนตูควบคุมไฟฟูาระบบปั๊มน้ํา และรวม
ไปถึงการซอมบํารุงพัฒนาเครื่องปรับอากาศในแตละหองใหสามารถใชงานไดปกติ ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลการประเมิน
ในหัวขอ ดานสถานศึกษามีระบบไฟฟูา ที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ ระบบน้ าในสถานศึกษามีอยู่
ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่  

1. ระบบน้ําดื่ม ไดจากน้ําประปา ใชสําหรับดื่ม และประกอบการทําอาหาร 
2. ระบบน้ําใช ไดจากน้ําบอบาดาล ผานการรองตามธรรมชาติ ใชสําหรับชําระรางกาย ลางพ้ืน ฯลฯ 
3. ระบบน้ําอื่นๆ ไดแก น้ําดื่มจากรานคา และตูบุญเติม 
4. ระบบน้ํารดไมดอก ไมประดับ ไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

การบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบไฟฟ้า 

ล าดับ งาน จ านวน หน่วย 
บ ารุงรักษา

(คร้ัง) 
ซ่อม เพิ่มใหม่ 

1 หม้อแปลง 1 ชุด 0 2 0 

2 ตู้ควบคุม 4 ตู้ 0 1 0 

3 ปลั๊กไฟ 418 อัน 20 10 0 

4 สวิตชไ์ฟ 228 อัน 20 30 0 

5 หลอดไฟ 1,100 หลอด 30 100 10 

6 ระบบไฟฟ้าปั๊มน า้ 6 ชุด 6 1 0 

7 เครื่องปรับอากาศ 84 เครื่อง 30 10 5 

8 พัดลม 317 เครื่อง 317 50 10 
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ตาราง การแจกแจงประเภทการใช้น้ าและสถานที่ใช้น้ า 

 
       แหล่งน้ า 
 
 
สถานที่ใช้ 

1.
 น

้ าป
ระ

ปา
 

2.
 น

้ าป
ระ

ปา
ผ่า

น
กร

อง
 

3.
 น

้ าบ
่อบ

าด
าล

 

4.
 น

้ าค
ลอ

ง
ธร

รม
ชา

ติ 
5.

 น
 าด

ื่มเ
พื่อ

จ า
หน

่าย
 

รว
ม(

ชน
ิดท

ี่ใช
้น้ า

) 

1. ตึก A      3 
2. ตึก B      4 
3. โรงฝึกปฏิบัติ      1 
4. โรงอาหาร 1      4 
5. โรงอาหาร 2      4 
6. หอพัก      3 
7. สวนหยอม, สนามหญา      2 

รวม 5 4 7 1 4  
 
เครื่องหมาย   หมายถึง มีใหบริการ ณ สถานที่นั้นๆ เครื่องหมาย   หมายถึง ไมมีใหบริการ ณ สถานที่นั้นๆ 

จากตารางพบวา แหลงน้ําที่ติดตั้งมากที่สุดไดแก น้ําจากบอบาดาล 7 สถานที่ รองลงมาเป็นน้ําประปา 5 
สถานที่ลําดับที่สามน้ําประปาผานกรอง 4 สถานที่ น้ําดื่มเพ่ือจําหนาย 4 สถานที่ และน้ําคลองธรรมชาติ 1 
สถานที่ และสถานที่ตางๆ 

จ านวนจุดให้บริการน้ าในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
ทางวิทยาลัยฯ ไดจัดจุดบริการน้ําใชใหกับผูใชบริโภคอยางเพียงพอ และทั่วถึง โดยไดแบงออกเป็น 4 สวน 

ดังนี้ 
   1. จุดบริการน้ําดื่มในวิทยาลัยฯ 
   2. จุดตอน้ําใชภายใน และภายนอกตัวอาคารเรียน (ก฿อกน้ํา) 
   3. จุดตอน้ําใชเขาหอพักนักศึกษาหญิง (ก฿อกน้ํา) 

 4. จุดบริการน้ําใชอ่ืนๆ  
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ตาราง แสดงการแจกแจงจุดบริการน้ าประเภทต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค 
 

       จุดบริการน้ าต่าง ๆ 
 
จ านวน 
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5.
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 1
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 2
 

16
 

จุด
 

     6.
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นอ
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าค
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7.
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ส า
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ับร
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พืช

 

8.
 จ

ุดล
้าง

มือ
ป้อ

งก
ัน 

Co
vic

-
19

 
รว

ม 

1. จ านวน 2 191 194 4 2 16 13 7 5 43
5 

หน่วย ตู จดุ จุด ราน ตู จุด จุด จุด อาง จุด 
                                              

จากตาราง พบวาแหลงใหบริการน้ําเทากับ 7 แหลง โดยปี 2563 นี้ ไดเพ่ิมรานขายน้ําดื่มเพ่ิมอีก 1 ราน 
คือ รานกาแฟตาเปุง (เป็นรานกาแฟที่มีเครื่องดื่มอ่ืนๆ จําหนวยดวย บริหารงานโดยนักศึกษา ปวส.) นอกจากนี้
ไดดําเนินการสรางหองใหมเพ่ิมอีก 1 หลัง ซึ่งเป็นหองน้ําหญิง และมีจํานวนก฿อกน้ํา หรือจุดใหตอน้ําจํานวน 30 
จุด เพ่ือความเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทางวิทยาลัยฯ ไดเปิดโอกาสใหนักศึกษา ครู และบุลากร เลือก
ซื้อน้ํา ผูคาภายนอกแบบ Delivery มาสงหนาวิทยาลัยไดโดยผานการประสารงานจาก รปภ. และในปีนี้ไดทําการ
ตอจุดบริการน้ําโดยใชนําประปา เพื่อลางมือเป็นการปูองกัน Covic-19 จากการดําเนินการดังกลาว จึงสรุปไดวา 
การประเมินในหัวขอ ดานสถานศึกษามีน้ําดื่มเพียงพอตอความตองการ       ตอการปริโภค ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ า ระบบการจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

3.1) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งแบงออกเป็น 2 สวน 
ดังนี้ 

1. ถนนทางเดินรถยนต์  มีถนนหลักหางจากวิทยาลัยทางทิศตะวันออก ระยะ 250 เมตร           
1 เสนทาง คือทางหลวงหมายเลข 1001 และอีกหนึ่งถนนหลักหางจากวิทยาลัยทางทิศตะวันตก ระยะ 220 
เมตร 1 เสนทาง คือทางหลวงหมายเลข 121 มีซอยตัดผานถนนทั้งสอง(ไมมีชื่อซอย) ซึ่งตอมาไดใชประโยชนแ
รวมกัน เป็นถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชองทาง ยานพาหนะทุกขนาด สามารถวิ่งผานไดอยาง
สะดวก  

2. ช่องทางเข้าในวิทยาลัยฯ มีประตูเขาหลัก ๆ 2 ประตู ประตูแรกเรียกวาประตูชาง ใชสําหรับให
นักศึกษานํารถจักรยานยนตแเขาไปจอด สามารถนํายานพหนะที่มีขนาดต่ํากวา 10 ลอ เขาไปได, ประตูที่สอง
เรียกวาประตูปลา ใชสําหรับให ครู บุคลากร และบุคคลภายนอก สามารถนํายานพหนะทุกชนิดเขาไปได 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การประเมินในหัวขอ ดานสถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน ที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

3.2) สถานศึกษามีระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งแบงออกเป็น 4 สวน ดังนี้ 
1. ระบบการคมนาคมขนสงประจําเสนทาง ผานหนาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 บริษัท 

1.1 รถบัสขนาด 40 ที่ นั่ง สาย เชียงใหม-พราว 
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1.2 รถสองแถวสายเชียงใหม-พราว และ รถสองแถวสาย เชียงใหม-แมแฝก 
2. ระบบการคมนาคมของวิทยาลัยฯ มีรถยนตแสําหรับคมนาคมขนสง จํานวน 5 คัน 
3. ระบบการคมนาคมขนสง บริการรับ-สงนักเรียน  ไดแก  

3.1 รถเดือนเอกชนที่ทําสัญญาผานวิทยาลัยฯ จํานวน 7 เสนทาง รวม 8 คัน  
3.2 รถขนสงนักเรียนของมูลนิธิบานดอนบอสโก จํานวน 2 คัน 
3.3 รถขนสงนักเรียนของมูลนิธินิมิตรเอเชีย จํานวน 1 คัน 
3.4 รถขนสงนักเรียนของมูลนิธิบานอากาเปู จํานวน 1 คัน  
3.5 รถขนสงนักเรียนของมูลนิธิมูลนิธิโซเอ จํานวน 1 คัน 
3.6 รถขนสงนักเรียนของมูลนิธิมูลนิธิคุณโดมินิกสแ จํานวน 1 คัน 

4. ระบบการจราจร 
4.1 กําหนดใหเดินรถทางเดียว 2 ชวงเวลาไดแกชวงเชา 7.00 -9.00 น. และชวงเย็น 

15.00-17.00 น. โดยมีผูควบคุมการจราจรประกอบไปดวยครู 2 คน, รปภ. 1 คน, อาสาจราจร 1 คน และ 
เวรนักศึกษาวิชาทหาร 2 คน  

4.2 ระบบการจราจร กําหนดจุดจอดรถจักรยานยนตแ 2 จุด และจุดจอดรถยนตแ 2 จุด  
จากรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดนําเสนอขางตน จึงสรุปไดวา การประเมินในหัวขอ ดานสถานศึกษามีระบบ

คมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย ผานเกณฑแ ที่กําหนด 
3.3) สถานศึกษามีระบบระบายน้ า และระบบก าจัดขยะ ซึ่งแบงออกเป็น 6 หัวขอ ดังนี้ 

1. ทอระบายน้ําออกจากวิทยาลัยฯ ออกสูภายนอก จํานวน 3 ชองทาง  
2. บอเก็บน้ําเสียแบบดูดซึม จํานวน 8 บอ 
3. คนงานเก็บขยะจํานวน 5 คน 
4. จุดบริการทิ้งขยะท่ัวไป แสดงไวในตารางที่ 7 
5. ขยะประเภทเศษอาหารมีที่สําหรับทิ้ง 2 จุด จํานวน 4 ถัง มีผูเลี้ยงสัตวแรับนําไปกําจัด 
6. ขยะประเภท รีไซเคิล มีจุดทิ้ง 1 จุด มีรานรับซื้อของเกามารับกําจัด 
7. รถเทศบาลตําบลหนองจ฿อม มารับขยะไปทิ้ง สัปดาหและ 1 ครั้ง มีคาใชจาย 2,000 บาท/เดือน 
8. จุดทิ้งขยะประเภทก่ิงไม ใบไม 1 จุด ดานทิศเหนือของวิทยาลัยฯ 
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ตารางจ านวนจุดทิ้งขยะ และจ านวนถังขยะ 
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มข
ยะ

 

รว
ม 

จุดทิ้งขยะ 12 12 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
จ านวน 
ถังขยะ/

จุด 

2                                      
4 

24 7 6 4 3 2 7 1 1 2 1 1 0 82 

 
จากตาราง พบวาจุดทิ้งขยะมีการกระจายทุกพ้ืนที่รวมทั้งหมด 13 จุด และแตละจุดมีจํานวนถังขยะ

แตกตางกันตามปริมาณขยะ จํานวนถังขยะรวมทั้งสิ้น 82 ถัง และไดเพ่ิมจากเดิม 1 จุดจํานวน 7 ถัง คือ 
หองน้ําหญิงที่สรางใหม  

จากรายละเอียดเรื่องระบบระบายน้ํา และระบบกําจัดขยะ ที่ไดนําเสนอขางตน สามารถสรุปผลไดวา การ
ประเมินในหัวขอ ดานสถานศึกษามีระบบระบายน้ํา และระบบกําจัดขยะ ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

 
4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   

ตาราง ข้อมูลช่องทางการสื่อสาร 

การบ ารุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟ้า 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย บ ารุงรักษา ซ่อม 
เพิ่ม
ใหม่ 

รวม 

1 โทรศัพทแภายนอก 1 เครื่อง 3 4 0 0 

2 โทรศัพทแภายใน 16 เครื่อง 12 15 1 17 

3 โทรศัพทแเคลื่อนที่ 10 เครื่อง 10 0 0 0 

4 กลองวงจรปิด CCTV 32 ตัว 32 5 0 32 

5 
การติดตั้งโทรทัศนแภายใน
หองเรียน 

8 เครื่อง 0 0 0 0 

6 วิทยุสื่อสารภายใน 4 เครื่อง 1 3 3 7 

7 ระบบสื่อสาร Wireless LAN 19 กลอง 19 4 1 20 

8 ระบบสื่อสาร  MIS 1 ระบบ 1 0 0 0 

9 
เพ่ิมระยะทาง คลื่นไมโครโฟน      
ไรสายจุดประชุมรวมนักเรียน 

1 
  

ชุด 
  

0 
  

0 
  

1 
  

1 
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จากตาราง มีการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิม ไดแก  เ พ่ิมระยะทาง คลื่นไมโครโฟน ไรสาย                
ณ จุดประชุมรวมนักเรียนจํานวน 1 เครื่อง และติดตั้งโทรทัศนแชนิดใช Wireless โทรเขา เครื่องเบอรแหลักของ
วิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีการบํารุงรักษาระบบอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงสรุปไดวา การประเมินในหัวขอดาน
สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบข้อมูล  
ระบบความปลอดภัยทางวิทยาลัยฯ ไดตระหนักเป็นอยางยิ่ง โดยแบงออกเป็น 2 ส วน ไดแกความ

ปลอดภัยดานทรัพยแสิน และความปลอดภัยของตัวบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย ปฏิบัติงาน 8.00-20.00 น. 
2. ระบบครูเวรหญิง เดือนละ 12 คน  
3. ระบบครูเวรชาย (กลางคืน) เดือนละ 20 คน ปฏิบัติงาน 16.00-19.00 น. 
4. การตรวจสอบเวลาเขาออกหอพักหญิง ตรวจสอบทุกวัน กอน 20.00 น. 
5. ระบบกลองวงจรปิด CCTV 32 ตัว (อยูในขอมูลระบบสื่อสารดวย) 
6. ถังดับเพลิงทั้งหมด 20 ถัง 

จากขอมูลขางตนดังกลาว จึงสรุปไดวา การประเมินในหัวขอ ดานสถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล ผานเกณฑแ ที่กําหนด 

 
1.3.2 ) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีความตระหนักจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพ และมาตรฐาน ได

กําหนดวิสัยทัศนแ (Vision) “มุงจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา
ใหตอบสนอง ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ เป็นสังคมแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและ
ศิลปะการใชชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2563” ในการนี้ตามพันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัย ขอที่ 
6. กําหนดไวใหสนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ  อยางเต็มศักยภาพ 
บัดนี้ ผลการดําเนินงานไดสิ้นสุดลง จึงไดทําการประเมิณความพึงพอใจของผูใช จาก บุคลากร นักเรียน  ตาม
ตารางที่ 12  และจากผูคนภายนอก เฉพาะ ผูปกครองที่เขามาติดตองานธุรการ ตามตารางท่ี 13  

ผลเชิงคุณภาพด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 เชิงคุณภาพไดทําการประเมินจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ครูบุคลากร นักเรียน และผูปกครอง  

ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ ไดคาเฉลี่ย 4.51 อยูในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานที่มีผลการประเมินสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช
งาน และปลอดภัย ไดคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมากที่สุด และดานที่ไดรับผลการประเมินนอยที่สุด ไดแก 
สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ ไดคาเฉลี่ย 4.40 อยูในระดับมาก 
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ตาราง สรุปผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยผู้บริการ ครู บุคลากร ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง ตามตาราง Krejcie & Morgan จ านวน 75 คน จากทั้งหมด 93 คน 

ล าดับ 
หัวข้อ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน และปลอดภัย  4.65 มากที่สุด 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ     4.28 มาก 
3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะ ภายใน
สถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา    4.61 มากที่สุด 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว     4.73 มากที่สุด 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.49 มาก 
6 ความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ 4.61 มาก 

 
จากตาราง พบวา ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานที่ไดคะแนนมากที่สุด ไดแก สถานศึกษามีระบบการสื่อสาร
ภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  4.73 และดานที่มีผลการ
ประเมินนอยที่สุด ไดแก สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.28  

ตาราง สรุปผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มตามตาราง  
Krejcie & Morgan จ านวน 300 คน 

ล าดับ 
หัวข้อ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน และปลอดภัย  4.67 มากที่สุด 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ     4.41 มาก 
3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะ ภายใน
สถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา    4.62 มากที่สุด 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว     4.68 มากที่สุด 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.40 มาก 
6 ความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ 4.57 มากที่สุด 
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จากตาราง พบวา ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ ไดคาเฉลี่ย 4.57
อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ดานที่ไดคะแนนมากที่สุด  ไดแก สถานศึกษามีระบบ
การสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดคาเฉลี่ย 4.68 อยูในระดับมากที่สุด สวนดานที่มี
ผลการประเมินนอยที่สุด ไดแก ดานสถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว ไดคาเฉลี่ย 4.69 อยูในระดับมากที่สุด 

ตาราง สรุปผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยผู้ปกครอง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง      
50 คน 

ล าดับ 
หัวข้อ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน และปลอดภัย  4.27 มาก 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ     4.53 มากที่สุด 
3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะ ภายใน
สถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา    4.12 มาก 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว     4.08 มาก 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.47 มาก 
6 ความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ 4.35 มาก 

 
จากตาราง พบวา ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ ไดคาเฉลี่ย 4.35

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานที่ไดคะแนนมากที่สุด ไดแกสถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ํา
ดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ ไดคาเฉลี่ย 4.71 อยูในระดับมากที่สุด สวนดานที่มีผลการประเมินนอยที่สุด 
ไดแก สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดคาเฉลี่ย 4.08 อยูใน
ระดับมาก เพราะผูปกครองไมไดใชระบบสื่อสารในวิทยาลัยฯ ทําใหผลการประเมินขอนี้นอยที่สุด  
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ตาราง สรุปผลการประเมิน ครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง 
 

ล าดับ 
 

หัวข้อ 

คร
ูบุค

ลา
กร

 

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

คุณ
ภา

พ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน 
และปลอดภัย 

4.65 4.67 4.27 4.53 
มาก
ที่สุด 

2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอ
ตอความตองการ     

4.28 4.41 4.53 4.40 มาก 

3 สถานศึกษามีถนนชองทางเดินหรือระบบคมนาคมใน
สถานศึกษาที่สถานศึกษา ที่สะดวก ปลอดภัยมีระบบ
ระบายน้ํ า  ระบบกําจัดขยะ ภายในสถานศึกษา           
ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา    

4.61 4.62 4.12 4.45 
มาก
ที่สุด 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่
ทันสมัย  

4.73 4.68 4.08 4.49 
มาก
ที่สุด 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.49 4.40 4.47 4.45 มาก 
6 ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ของวิทยาลัยฯ 4.61 4.57 4.35 4.51 
มาก
ที่สุด 

 
จากตาราง ภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ของวิทยาลัยฯ ไดคาเฉลี่ย 4.51 อยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานที่มีผลการประเมินสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่
เหมาะสมกับสภาพใชงาน และปลอดภัย ไดคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมากที่สุด และดานที่ไดรับผลการประเมิน
นอยที่สุด ไดแก สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ ไดคาเฉลี่ย 4.40 อยูใน
ระดับมาก 

1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
จากผลกระทบจาก Covic-19 ทําใหนักเรียนมีการเรียนรูที่ลดลง (Learning Loss) ในสถานการณแ       

โควิด-19 ชวงที่เขาตองอยูบาน หรือขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรูก็อาจจะหายไป นอกจาก
ความรูที่หายไปแลว ยังอาจสงผลตอพ้ืนฐานความรูในดานสําคัญๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทุนมนุษยแใน
สังคม หลายประเทศก็พยายามแกปัญหา โดยการเพ่ิมอุปกรณแตางๆ เพ่ิมอินเทอรแเน็ต รวมทั้งอบรมครูใหรับมือ
กับการเรียนการสอนแบบ Online 

จากสถานการณแ ดังกลาว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงไดมีการเริ่มปรับตัว และประยุกตแ
หลักการดังกลาว ใหเขากับบริบทของสถานศึกษา โดยหนึ่งในของนโยบายของผูบริหาร ที่ยังคงไว คือ ระบบ
สาธารณูปโภคภายในสถานศึกษาตองเพียงพอตอนักเรียนอยูเสมอ เพราะหากสถาณการณแ Covic–19 เริ่ม
คลี่คลาย นักเรียนทั้งหมดก็จะกลับมาเรียนพรอมกันอีกครั้ง  
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ผลสะทอนที่ไดจาก ครู บุคลากร ภาพรวมไดคาเฉลี่ย 4.61 อยูในระดับมากที่สุด ผลสะทอนที่ไดรับจาก
นักเรียนอยูในระดับดีมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย 4.57 และผลสะทอนจากผูปกครองภายนอก ไดคาเฉลี่ย 4.35       
อยูในระดับมาก ที่มีผลสะทอนในรูปธรรมมากที่สุด ไดแก สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน 
และปลอดภัย เพราะ มีการเก็บโทรศัพทแขณะเรียน ทําใหนักเรียนไมมีความจําเป็นตองหาที่ ชารแจโทรศัพทแ และ
นานๆ ครั้ง ระบบไฟฟูาจะขัดของซึ่งสงผลกระทบตอผูใชนอย ดังนั้น จึงสรุปไดวา  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ดานการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผานเกณฑแ ตามท่ีกํานหนด 
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนยวิทยบริการ 

ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดดําเนินงาน ศูนยแวิทยบริการ       
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาศูนยแวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2563 ในการพัฒนา           
ศูนยแวิทยบริการ 3 ดานหลัก ไดแก ดานภูมิทัศนแ ดานหนังสือและสิ่งพิมพแ  และดานบริหารจัดการศูนยแ         
วิทยบริการ  

2. เปิดใหบริการเป็นแหลงเรียนรูแกผูเรียน ครู และบุคลากรเขามาใชบริการภายในศูนยแวิทยบริการ 
ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้มีการจํากัดจํานวนผูเขาใชบริการไมเกินครั้งละ 20 
คน เพื่อรักษาระยะหางระหวางกัน ตามมาตรการลดแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        โดยผู
เขามาใชบริการ แบงออกเป็น ๒ ประเภท ไดแก 

๒.๑ ผู ใชบริการทั่ว ไป ซึ่ งสามารถเขามาใชบริการไดในชวงเวลาที่ศูนยแวิทยบริการ             
เปิดใหบริการ 

๒.๒ ผูใชบริการที่ไดทําการจองเขาใชบริการ ซึ่งจะเป็นการเขามาเรียนรูในศูนยแวิทยาบริการ
ผานรายวิชาตางๆ ตามตารางการขอเขาศใชบริการศูนยแวิทยาบริการเป็นประจําทุกสัปดาหแ อาทิเชน 

(๑) รายวิชา Skill for Life กลุมผูเรียนระดับ ปวช.๑ ทุกสาขาวิฃา 
(๒) รายวิฃาโครงการ กลุมผูเรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกสาขาวิชา 
(๓) รายวิชาอ่ืนๆ ที่สามารถลงในตารางขอใหบริการได 

โดยสรุป ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่ผานมามีผูเขาใชบริการศูนยแวิทยบริการ คิดเป็นรอยละ ๘
2.98 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ที ่ สาขา จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 
1 การบัญชี 194 158 81.44 
2 การตลาด 87 85 97.70 
3 คอมพิวเตอรแธุรกิจ 160 136 85 
5 ธุรกิจคาปลีก 77 75 97.40 
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 30 96.77 
7 การทองเที่ยว 253 204 80.63 
8 การโรงแรม 165 143 86.66 
9 ชางยนตแ 428 319 74.53 

10 อิเล็กทรอนิกสแ 98 82 83.67 
11 ไฟฟูากําลัง 170 137 80.58 
12 ครู - บุคลากร 94 89 94.68 

รวม 1,757 1,468 82.98 
 

1.4.2) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดดําเนินงานศูนยแวิทยบริการ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
1. แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563   พัฒนาศูนยแวิทย

บริการ 3 ดานหลัก ไดแก ดานภูมิทัศนแ ดานหนังสือและสิ่งพิมพแ และดานบริหารจัดการศูนยแวิทยบริการ 
ซ่ึงไดดําเนินการเป็นที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ดานภูมิทัศนแ  
(1) ปรับปรุงภูมิทัศนแ ใหสอดคลองกับมาตรการการลดการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ไดแก การจัดที่นั่งใหเวนระยะหาง ติดเสนแบงพ้ืนที่
การใชงานแบบเวนระยะหาง ติดสติ๊กเกอรแงดใชที่นั่ง และจัดทําบัตรเขาใชงานศูนยแ
วิทยบริการ ซึ่งสามารถเขาใชบริการไดครั้งละ 20 คนเทานั้น  

(2) จัดชั้นหนังสือ โดยแบงชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพแ 
   ที่มีใหบริการในศูนยแบริการ พรอมติดปูายชั้น จํานวน 9 ชั้น ดังนี้ 

- ชั้นหนังสืออางอิง  
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  
- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  
- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  
- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจคาปลีก  
 
- ชั้นหนังสือคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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- ชั้นหนังสือการทองเที่ยวและการโรงแรม 
- ชั้นหนังสือชางพ้ืนฐาน และชางยนตแ  
- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสแและไฟฟูากําลัง 

1.2 ดานหนังสือ และสิ่งพิมพแ 
(1) นําเขาหนังสือใหม โดยไดรับการสนับสนุนหนวยงานตางๆ จํานวน  

122 เลม (อยูในระหวางการนําเขาขอมูลลงระบบ) 
 (2) จํานวนหนังสือ และสิ่งพิมพแที่ใหบริการในปัจจุบัน แบงออกเป็น 3 

ประเภทไดแก หนังสืออางอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- หนังสืออางอิง ประกอบดวย พจนานุกรม สาราณุกรม สิ่งพิมพแ
รัฐบาล 

- หนังสือบันเทิ งคดี  ประกอบดวย หนังสือเรื่ องสั้ น สารคดี 
วรรณกรรม และนวนิยาย 

- หนังสือวิชาการ ประกอบดวย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตาม
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 
 หมวดหนังสือ จํานวน 

 หนังสืออางอิง 315   เลม 

 หนังสือนวนิยายและวรรณกรรม 418   เลม 

 หนังสือเรื่องสั้น และสารคดี 556   เลม 

 หนังสือวิชาพ้ืนฐาน 805   เลม 

 หนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจคาปลีก 1,253   เลม 

 หนังสือคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ 945   เลม 

 หนังสือการทองเที่ยวและการโรงแรม 1561   เลม 

 หนังสือชางพ้ืนฐาน และชางยนตแ 2272   เลม 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแและไฟฟูากําลัง 1,253   เลม 

 รวม 9,378   เลม 

 * ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 
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1.3 ดานการบริหารจัดการ 

 (1) นําโปรแกรมบริหารจัดการหองสมุด “Mis-School งานหองสมุด”     
เขามาใชในการบริหารจัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในสวนของฐานขอมูล
หนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ  

ตารางผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมิน การใชบริการศูนยแวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2563 จากผูใชบริการไดผลการ
ประเมิน 4.11 คะแนน อยูในระดับ ดี 

1.4.3) ผลสะท้อน:  ความพึงพอของผใูชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่มุงเนนใหเป็นแหลงเรียนรูทักษะวิชาชีพ

และศิลปะการใชชีวิตสําหรับผูเรียน  ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆแลว 

สถานที่ยังเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในฐานะแหลงเรียนรูและฝึกฝนทักษะของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ศูนยแ

วิทยบริการที่เป็นแหลงใหผูเรียน ครูและบุคลากรไดเขามาศึกษาคนควาเพ่ิมพูนความรู  

จากผลการประเมินการใชบริการศูนยแวิทยบริการ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ไดสะทอนใหเห็นถึงความ        

พึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในดานตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 มีสภาพแวดลอมเหมาะสม เอ้ือตอการคาควาหาความรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.23 ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพแมีปริมาณเพียงพอกับการใชงาน 4.86 ดี 

3 หนังสือและสิ่งพิมพแสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 4 ดี 

4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนยแวิทยบริการชวยอํานวยความ

สะดวกในการใชบริการ 

4.25 ดี 

5 การใหบริการของเจาหนาที่มีความเหมาะสม 4.34 ดี 

6 ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยแวิทยบริการ 4.01 ดี 

 รวม 4.11 ดี 
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ดานที่ 1 สภาพแวดลอมของศูนยแวิทยบริการ ผูใชบริการศูนยแวิทยบริการมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอม โดยประเมินวามีสภาพแวดลอมเหมาะสม เอ้ือตอการคนควาหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน   ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ทางวิทยาลัยฯไดมีการจัดสภาพแวดลอมของ
ศูนยแวิทยบริการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
รักษาระยะหางระหวางกัน ดวยการจัดที่นั่งแบบเวนระยะหาง ติดเสนแบงพ้ืนที่การใชงานเพ่ือไมใหเกิดความ
แออัด  นอกจากนั้นยังมีการติดสติ๊กเกอรแรักษาระยะ และตั้งจุดบริการเจล -สเปรแยแอลกอฮอลแ ใหแกผูเขาใช
บริการ   รวมไปถึงจัดทําบัตรเขาใชงานศูนยแวิทยบริการ ซึ่งจะจํากัดใหมีผูเขาใชบริการไดครั้งละ 20 คนเทานั้น   
การดําเนินการดังกลาวไดสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการคนควาไปพรอมๆกับการสรางความมั่นใจในการ
เขาใชบริการ สงผลใหผูเขาใชบริการเกิดความพึงพอใจ และเห็นวาสภาพแวดลอมของศูนยแบริการมีความ
เหมาะสมเอื้อตอการคาควาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ดานที่ 2 ดานจํานวนของหนังสือและสิ่งพิมพแที่มีใหบริการ ผูใชบริการศูนยแวิทยบริการมีความพึงพอใจใน
จํานวนหนังสือและสิ่งพิมพแที่มีใหบริการ โดยประเมินวาหนังสือและสิ่งพิมพแมีปริมาณเพียงพอกับการใชงาน อยู
ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน   ศูนยแวิทยบริการไดใหบริการหนังสือและสิ่งพิมพแ 3 ประเภทไดแก 
หนังสืออางอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการที่มีหมวดหมูครบตามสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอน ไดแก หนังสือวิชาพ้ืนฐาน หนังสือการบัญชี การตลาดและธุรกิจคาปลีก หนังสือคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หนังสือการทองเที่ยวและการโรงแรม หนังสือชางพ้ืนฐาน และชางยนตแหนังสืออิเล็กทรอนิกสแและ
ไฟฟูากําลัง รวมหนังสือและสิ่งพิมแทั้งหมดก 9,378 เลม ซึ่งจากการประเมินไดแสดงใหเห็นวาผูใชบริการศูนยแ
วิทยบริการมีความพึงพอใจในจํานวนหนังสือและสิ่งพิมพแที่มีใหบริการ 

ดานที่ 3 ดานความสอดคลองของหนังสือและสิ่งพิมพแที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ    
จากผลการประเมินล พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ โดยประเมินในหัวขอ หนังสือและสิ่งพิมพแสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน   ดวยหนังสือและสิ่งพิมพแที่มีใหบริการนั้นมี
ความหลากหลาย ไมวาจะเป็นหนังสือวิชาการ พจนานุกรม สารานุกรม แบบเรียน คูมือ หนังสือความรูตางๆ 
และยังมีหนังสือเพ่ือพัฒนาศาสตรแการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาตางๆ เพ่ือสงเสริมใหครู
บุคลากรไดพัฒนาทักษะการสอนและเพ่ิมพูนความรูอีกดวย   นอกจากนั้นยังมีการใหบริการหนังสือบันเทิงคดี ที่
มีทั้ง เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมตางๆ   จึงเห็นไดวาหนังสือและสิ่งพิมพแที่ให บริการอยางหลากหลายนี้
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดดีเป็นอยางยิ่ง 

ดานที่ 4 ดานโปรแกรมบริหารจัดการศูนยแวิทยบริการชวยอํานวยความสะดวกในการใชบริการ สําหรับ
ดานนี้ทางศูนยแวิทยบริการไดใชโปรแกรมบริหารจัดการหองสมุด “Mis-School งานหองสมุด”                    
ในการบริหารจัดการ ซึ่งโปรแกรมนี้จะชวยสนับสนุนในสวนของฐานขอมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ รวมไป
ถึงการสืบคนขอมูล เป็นการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการมีการประเมินดานโปรแกรม
บริหารจัดการศูนยแวิทยบริการชวยอํานวยความสะดวกในการใชบริการ อยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.25 
คะแนน 

ดานที่ 5 ดานการใหบริการของเจาหนาที่มีความเหมาะสม ในดานนี้ผูใชบริการมีการประเมินอยูใน
ระดับดี ดวยคะแนน 4.34 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มากท่ีสุดในหัวขอการประเมิน สําหรับเจาหนาที่ประจํา
ศูนยแวิทยบริการ มีครูผูดูแลหลัก 2 ทาน และมีครูผูดูแลรวมกันดูแลใหคําแนะนําอีก 8 ทาน ทําใหผูใชบริการเห็น
วามีความเหมาะสม เนื่องดวยครูผูประจําศูนยแวิทยบริการตางมีความพรอมและใหบริการคําปรึกษา              



  187 
 

 

 
ดวยความเป็นมิตร และไมเฉพาะแตครูผูประจําศูนยแวิทยบริการเทานั้น ทั้งครูผูสอนทุกทานตางก็เห็น

ความสําคัญของการเรียนรูผานการใชบริการศูนยแวิทยบริการ และจะมีการหมุนเวียนนํานักศึกษาเขามาเรียนรูใน
ศูนยแวิทยบริการอีกดวย 

ดานที่ ๖  ความพึงพอใจความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ในดานนี้
ผูใชบริการไดประเมนิความพึงพอใจอยูในระดับดี ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.01 แสดงถึงความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
ในการใชบริการศูนยแวิทยบริการ 

กลาวโดยสรุป จากการประเมินความพึงพอใจทั้ง 6 ดาน พบวาผูใชบริการศูนยแวิทยบริการ มีความ      
พึงพอใจในการใชบริการศูนยแวิทยบริการ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.1๑ คะแนน เนื่องดวยศูนยแวิทยบริการ
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการที่ผูเรียนจะเขามาใชบริการเพ่ือเป็นแหลงคนควาขอมูล หาความรู ไป
จนถึงใชเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน   หนังสือสิ่งพิมพแมีจํานวนเพียงพอและตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริการ มีโปรแกรมชวยอํานวยความสะดวก และเจาหนาที่มีการใชบริการอยางเหมาะสม 
ประกอบกับมีการบริหารจัดการใหสามารถใชพ้ืนที่ไดสอดคลองกับมาตรการปูองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   โดยรวมแลวจะเห็นวาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดมีการสงเสริม
บรรยากาศของการเรียนรูใหกับผูเรียน สอดคลองกับเอกลักษณแของวิทยาลัยที่เป็น ‘วิทยาลัยแหงการเรียนรู
ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใชชีวิตสําหรับผูเรียน’ เสริมสรางใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการทํางาน
รวมถึงทักษะทางดานชีวิต การเอาตัวรอดในสังคม และการแกไขปัญหาในดานตางๆตอไป  

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์ เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และ 

สถานศึกษา  
โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรแเน็ต( Internet Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี

(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผูใชบริการ
อินเตอรแเน็ตภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกไดเพ่ิมความเร็วระบบอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงจาก True Leased Line 
Fiber Optic 100/100 Mbps True Leased Line Fiber Optic 150/100 Gbps เป็นเพ่ือใหผูเรียนมีสิทธิ์
ในการเขาถึงอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะไดรับรหัสในการเขาถึงระบบ
อินเตอรแเน็ตคนละ 2 อุปกรณแ มีอุปกรณแกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ตไรสาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย 
จํานวน 39 ตัว แบงเป็น  

อาคาร Shop    จํานวน 4 ตัว  
อาคาร A    จํานวน 15 ตัว  
อัฒจันทรแและโรงอาหาร   จํานวน 3 ตัว 
อาคาร B   จํานวน 12 ตัว   
อาคารหอพักนักศึกษา   จํานวน 5 ตัว 
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1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ ใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

ตารางผลประเมินการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึงท้ังวิทยาลัย 4.77 ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย 4.63 ดีมาก 

3 ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 4.77 ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือขาย 4.62 ดีมาก 

5 ความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย 4.70 ดีมาก 

รวม 4.69 ดีมาก 

 
จากการวิเคราะหแคาเฉลี่ย เกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา 

คาเฉลี่ย มีผลรวมเทากับ 4.69 เมื่อไดนํามารวมกันแลว ระดับคุณภาพเทากับ ดีมาก 
 1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรแเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน  ทั้งในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแและหองเรียน โดยจะมีอุปกรณแกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ทไรสาย(Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ใน
วิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะโรงอาหาร อัฒจันทรแ และลานพักผอนตางๆ โดยมีการประเมินความพึงพอใจตอ
การใชงานอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงของผูเรียนอยูในระดับดีมาก  
 
1.6) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยนําวงจรบริหารงาน      
เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใชในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางเป็น
ระบบ ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน       
ในการประกันคุณภาพการศึกษาแลว การมีสวนรวมของอาจารยแบุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มี
สวนสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุ
ตามเปูาประสงคแที่กําหนดไวดวย 

1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับทุกสวน            
ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียน  ประกอบดวย 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 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขา
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2565  และแผน
ปฎิบัติการประจําปี 2563 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศน
ของสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  พันธกิจที่ 1 สงเสริมใหผูเรียน มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1   สรางศักยภาพผูเรียน มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

     
    พันธกิจที่ 2 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถใหผูเรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21   

  พันธกิจที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 สรางรากฐานใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี   
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี  
 กลยุทธ์ที่ 4 สรางกลไก การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    
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กลยุทธ์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑแ  อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร 
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ 
สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ  

 พันธกิจที่ 7 สงเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงาน         
ตนสังกัด  

กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด 

พันธกิจที่ 8 สงเสริมการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเขมแข็งการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ         
ทั้ง ในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 

พันธกิจที่ 9  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย           
ที่สามารถนําไปใชประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สรางความเป็นเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
งานวิจัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน   

  พันธกิจที่ 10  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพตรง
ตามความ ตองการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สรางศักยภาพใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขา
วิชาชีพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ   

3. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน         
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)  
5. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
6. รอยละครูและบุคลากรที่มีสวนรวม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 

มีคาคะแนน อยูที่รอยละ 97.31 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ล าดับ ประเด็นการด าเนินการ 
จ านวนครูและ

บุคลากร 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2563  
**ผูเขารวมประชุม (ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร 
หัวหนาแผนก/สวนงาน) 

16 16 100 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

87 84 96.55 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2563 87 83 95.40 
ค่าเฉลี่ยรวม 97.31 

 
1.6.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

ครูและบุคลากร 
1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับทุกสวน            

ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียนประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น  
2. ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัด

ใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สวนงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดทํา ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)           

1 ครั้ง/สัปดาหแ 
4. สถานศึกษาจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน   

5. ผลการประเมิน การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร              
มีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ มากที่สุด มีคาคะแนนที่ 4.65  

 

 

 

 

 

 

 

 



  192 
 

 

ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
มีความรูความเขาใจการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึ กษา         
ตามวัตถุประสงคแการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.55 มากที่สุด 

2 
ครูบุคลากรมีสวนรวมดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจําปี     
ในการประกันคุณภาพและทํางานเป็นทีม 

4.62 มากที่สุด 

3 

ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพรวมกัน กําหนดนโยบาย
อยางเป็นระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึ กษาและจั ด ใหมี การประ เมินคุณภาพภายใน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.66 มากที่สุด 

4 
ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)      
ชวยให พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

4.72 มากที่สุด 

5 
การประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุก
ปีการศึกษา 

4.70 มากที่สุด 

รวม  4.65 มากที่สุด 
 

1.6.3 ) ผลสะท้อน: องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1. วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ ไดรับเกียรติรวมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา  เพ่ือ
เขารับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาเชียงใหม 

2. ดร.ธนภัทร มั่งคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม เขา
รวมการสัมมนา ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญสามัญประจําปี ครั้งที่ 45 
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภแ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 จังหวัด
พิษณุโลก และปฎิบัติหนาที่อุปนายกฝุายวิชาการสมาคม นําเสนอแผนการพัฒนางานวิชาการในปี 
2564 ใหกับผูบริหารอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศไดรับทราบ 

3. วันที่ 24-25 กันยายน 2563 ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ รวมประชุมผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ โดยทานเลขาธิการ 
สอศ . ผูอํานวยการสํานักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอง
ประชุมเรนโบวแ ฮอลลแ ชั้น17 ใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร 

4. วันที่ 23 ก.ย.2563 ผกท.พ.ดร.ธนภัทร มั่งคง ปฎิบัติหนาที่อุปนายกสมาคม ไดรับ
มอบหมายจากนายกสมาคมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารของ ศฝ.นศท. มทบ.๓๓ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน 
แมฮองสอน ใหนําประชุมแกไขระเบียบขอบังคับสมาคมใหมีการปรับเปลี่ยนตามความ 
เหมาะสม เป็นไปดวยความเรียบรอยดี ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารแตละ
สถานศึกษา 
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5. ไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่  2             
ของประเทศ ดานอาชีวศึกษาดวยคะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 

6. เป็นสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ชวย 9 รุนที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน)  

 
4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. รอ้ยละของสาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี                   
2. รอ้ยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยฯ สงเสริมใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเนน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปไดตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางสรุปร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ระดับ 
จ านวนสาขาวิชา

ทั้งหมด 
จ านวนสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนทวิภาคี 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ปวช. 10 2 20.00  
ปวส. 9 7 77.78  
รวม. 19 9 47.37  

   
 วิทยาลัยไดเปิดสอนทั้งหมด 19 สาขาวิชาและไดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน                         
9 สาขาวิชา คิดเป็นรอยละ 47.37 

ตารางสรุปร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนระบบ            

ทวิภาคี 
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 112 0 0.00 
การตลาด 60 0 0.00 
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 77 77 100.00 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 103 0 0.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 0 0.00 
การทองเที่ยว 209 0 0.00 
การโรงแรม 115 0 0.00 
ชางยนตแ (สาขางานยานยนตแ) 344 19 5.52 
ชางอิเล็กทรอนิกสแ 78 0 0.00 
ชางไฟฟูากําลัง 121 0 0.00 
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ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนระบบ            

ทวิภาคี 
ร้อยละ 

ปวส. การบัญชี 82 6 7.32 
การตลาด 27 4 14.81 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 57 28 49.12 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 0 0.00 
การทองเที่ยว 50 0 0.00 
การโรงแรม 50 29 58.00 
เทคนิคเครื่องกล (สาขางาน
เทคนิคยานยนตแ) 

84 48 57.14 

อิเล็กทรอนิกสแ 21 19 90.48 
ไฟฟูา 49 21 42.86 

รวม. 1,663 251 15.09 
 
วิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนจํานวน 19 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,663 คน โดยมีการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 9 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจํานวน 251 คน       
คิดเป็นรอยละ 15.09 

1.1.2 ) เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยไดดําเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 วิทยาลัยมีไดดําเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่ทําความรวมมือ 

(MOU) สํารวจความตองการของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของนักศึกษาทวิภาคี 
1.2 วิทยาลัยไดดําเนินการลงนามทําความรวมมือ (MOU) ในการจักการอาชีวศึกษา

ระบบ  ทวิภาคี ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 42 แหง 
1.3 วิทยาลัยมีการจัดการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการโดยไดเชิญวิทยากรจาก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม 19 เป็นวิทยากรในการอบรมครูฝึก ในสถานประกอบการ 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

2.1  วิทยาลัยไดวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการโดยในระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน  และระดับ ปวส. เรียน
ระบบทวิภาคี 2 ภาคการเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคี
รวมกัน 

2.2 ยื่นหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีใหกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เชียงใหม 19 พิจารณาหลักสูตรเพื่อขอลดหยอนภาษีใหกับสถานประกอบการ 

2.3 วิทยาลัยจัดประชุมผูปกครองและนักศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือ
ทําความเขาใจและแนะแนวประชาสัมพันธแทั้งนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
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3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 วิทยาลัยไดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีโดยการสอบสัมภาษณแ โดยแบงการสัมภาษณแเป็น 3 ระดับดังนี ้

- สัมภาษณแเพ่ือเตรียมความพรอม 
- สัมภาษณแกับคณะกรรมการกลางของวิทยาลัย 
- สัมภาษณแกับสถานประกอบการที่เขารับการฝึกอาชีพ 

3.2 วิทยาลัยไดทําการประชุมผูปกครองและนักศึกษาเพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
อาชีพระบบทวิภาคีและทําสัญญาฝึกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ กอนการฝึกอาชีพระบบ
ทวิภาคีของนักศึกษา 

3.3 วิทยาลัยไดทําการจัดทําแผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู รวมกับ
สถานประกอบการโดยไดเรียนเชิญ ผอ. วิทยา ใจวิถี ผูอํานวยการศูนยแสงเสริมการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมแนวทางการจัดทําแผนการฝึกอาชีพ   

เพ่ือใหวิทยาลัยรวมกับสถานประกอบการพัฒนาแผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการ
เรียนรูไดอยางถูกตอง 

3.4 วิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

- ระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิ
ภาคี 3 ภาคการเรียน   

- ระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิ
ภาคี 2 ภาคการเรียน  

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี้ 

4.1.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยระหวาฝึกอาชีพ จัดในรูปแบบ 
Block Course โดยใชการเรียนการสอนแบบ Online โดยใช 
Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ระบบทวิภาคี 

4.1.2 การนิเทศติดตามระหวาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศจากอาจารยแผูสอนกับสถานประกอบการทุกเดือนระหวาง
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี (ภารเรียนละ 4 ครั้ง) 

- การนิเทศทางโทรศัพทแอาจารยแผูสอนกับสถานประกอบการทุก
สัปดาหแระหวางฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 
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- การติดตามและใหคําปรึกษานักศึกษาผานสื่อออนไลนแ เชน Line , 
Facebook 

4.2. วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพตามระเบียบการ       
วัดประเมินผล 

4.2.1 การจัดการวัดประเมินผลรายวิชาหลังจากการเรียนโดยมีการจัด
สอบทุก Block ในวันอาทิตยแเพ่ือวัดประเมินผลใหกับนักศึกษาระบบทวิ
ภาคีระหวางฝึกอาชชีพ 
4.2.2 จัดใหมีการนําเสนอการฝึกอาชีพของนักศึกษาในแตละภาคเรียน
เพ่ือสรุปสมรรถนะอาชีพที่นักศึกษาไดเรียนรูและฝึกระหวางฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.1 จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สําเร็จการศึกษาจํานวน 71 คน 
5.2 วิทยาลัยมีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากแบบติดตาม

ผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลศิษยแเกาจากเว็บไซตแวิทยาลัย และการติดตอผานสื่อออนไลนแ เชน 
Line , Facebook 

5.3 วิทยาลัยทําการสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาตอไป 

จากการดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.50 ดี 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.66 ดีมาก 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.69 ดีมาก 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    
4.71 ดีมาก 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.71 ดีมาก 
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉลี่ย 4.65 ดีมาก 
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สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับคะแนน 4.65 
ระดับดมีาก 
1.1.3 ) ผลสะท้อน 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิ จ ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา           
ระบบทวิภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563วิทยาลัยไดจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการจํานวน 39 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. U Nimman Chiang mai 
2. Eastin Tan Hotel Chiang Mai 
3. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 
4. Shangri-La Hotel - Chiang Mai 
5. MOOSE HOTEL CHIANG MAI 
6. CHIANG MAI GATE HOTEL 
7. Wintree City Resort Chiang Mai 
8. ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนดแ รีสอรแท 
9. บริษัท บาเซโลนา มอเตอรแ จํากัด 
10. บริษัท เชียงใหม ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
11. บริษัท เชียงแสง ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
12. บริษัท แมทริกซแ ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
13. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด 
14. บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด สาขาเชียงใหม 
15. บริษัท เชียงใหมมอเตอรแเซลลแ 99 แอนดแเซอรแวิส จํากัด 
16. บริษัท นพรัตนแเมเจอรแไทรแ จํากัด 
17. บริษัท วี-เพนทแ ออโตเซอรแวิส จํากัด 
18. บริษัท นิวไดมอนดแ จํากัด 
19. หางหุนสวนจํากัด เซ็นทรัลคารแ เชียงใหม 
20. อูนัมเบอรแวันเซอรแวิส 
21. บริษัท ณรงคแการบัญชี 2504 จํากัด 
22. บริษัท พิทยาออดิท จํากัด 
23. หางหุนสวนจํากัด จุฑามาศ การบัญชี 
24. สํานักงาน นนทพรการบัญชี 
25. บริษัท ชอยสแ มินิสโตรแ จํากัด 
26. บริษัทปลูกผักเพราะรักแม จํากัด (โอกะจูเ) 
27. บริษัท New Good Agency จํากัด 
28. บริษัท ซีแอด เอเจนซี เชียงใหม จํากัด 
29. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด 
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30. หางหุนสวนจํากัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม 
31. บริษัท ฟิวเจอรแอิเล็กทรอนิกสแ เซอรแวิส จํากัด 
32. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม จํากัด 
33. บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด สาขาเชียงใหม 
34. The Live Eye 
35.  ภัทรการไฟฟูา 
36. บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด 
37. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม 
38. บริษัท บี. เอ็น. โซลารแ เพาเวอรแ จํากัด 
39. Chiang Mai Air Care Engineering 
จากการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการมีผลการการประเมิน

ความพึงพอใจตอการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยูในระดับดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีสถาน
ประกอบการที่ตอบรับดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอเนื่อง  จากปีการศึกษา 2562 จํานวน 
27 แหง และสถานประกอบการใหมที่ตอบรับอีกจําวน 12 แหง และทุกสถานประกอบการพรอมให
ความรวมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ ในดานตางๆ เชน วิทยากรในการอบรมครูชุมชน 
เป็นแหลงเรียนรูในการทัศนศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการที่ทําความรวมมือเพ่ิมเติมในการ
ดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แมจะอยูในชวงของสถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) 
จุดเด่น 

1. ผูบริหารใหความสําคัญ มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะรวมกับสถาน
ประกอบการ อยางตอเนื่อง และมีความตองการใหผูเรียน จบแลวสามารถประกอบอาชีพได 

๒. มีสถานประกอบการ และชุมชน ใหความรวมมือ พัฒนาการศึกษารวมกับวิทยาลัย โดยใหความ
อนุเคราะหแวิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรูแกนักศึกษาตามสมรรถนะของแตละวิชาชีพ และเป็นสถานที่สําหรับ
ฝึกประสบการณแสมรรถนะวิชาชีพ  

3. ผูบริหารใหความสําคัญ สนับสนุน สงเสริม  ใหทุกสาขาวิชามีการป รับปรุงรายวิชาเดิม 
4. วิทยาลัยมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับปวช.และระดับปวส.ครบทุกสาขาวิชา 
5. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการ

เรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ พรอมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาเพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาตอไป 

6. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคแ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหมีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน 

7. ครูไดมีการพัฒนาดานการสอนทุกภาคเรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหนาแผนกและมีการนิเทศจาก
ผูบริหารสถานศึกษา โดยเนนการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน  

8. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู     
สูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่เนน Active Learning  



  199 
 

 

9. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณแ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน    

10. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   

11. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแสรางสรรคแงานวิจัยของครูผูสอน เพ่ือใหสามารถนาไปใชประโยชนแไดอยางกวางขวาง  

12. สถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนใหทุกรายวิชาตองมี Project approach จัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning (PJBL)  เพ่ือการจัดการเรียนรูที่มีครูเป็นผูกระตุนเพ่ือ
นําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง นําไปสูการเพ่ิม
ความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผูเชี่ยวชาญ   โดยนักเรียนมีการเรียนรูผาน
กระบวนการทํางานเป็นกลุม ที่จะนํามาสูการสรุปความรูใหม มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผล
การจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 

13. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Block Course โดยไดรับ
คําแนะนําจากทานผอ. วิทยา ใจวิถี ผูอํานวยการศูนยแสงเสริมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ  

14. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโดยเนน
การจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะ          
อันพึงประสงคแและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือนํามาพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป 

15. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาคเรียน
โดยมีการนิเทศจากหัวหนาแผนกและมีการนิเทศจากผูบริหารสถานศึกษา โดยเนนการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับ
การจัดการเรียนการสอน 

16. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยใหอาจารยแผูสอนทุกคนจัดทํางานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เลม 

17. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูผูสอนมีการวิเคราะหแหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนด
หนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ พรอมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือนํามาพัฒนา         
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป 

18. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
19. ครูทุกภาคเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่เนน Active Learning  

20. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู      
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู 

21. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรูและแกปัญหา
การจัดการเรียนรู และสิ่งประดิษฐแ นวัตกรรม 
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22. สถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียวตอเนื่อง (Block 
Course) เพ่ือใหการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 

23. ผูบริหารมีนโยบายใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ โดยใหจัดรูปแบบการเรียนรู  ที่
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน และจัดใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

24. วิทยาลัยมีระบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารยแที่เขมแข็ง โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
สะทอนผลการประเมินใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

25. วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง 

26. วิทยาลัยฯมีการจัดอบรม ใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ผานการอบรม ,ประชุม
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นตน  

27. วิทยาลัยฯมีการจัดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน    
ในดานตางๆ 

28. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดทําแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี 

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งรวมถึงการมุงเนนการใชงานระบบสารสนเทศ อินเตอรแเน็ตความเร็วสูง 

ใหพรอมและเพียงพอตอการใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

29. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกตอการใชงานทั้งในรูปแบบ Hard Copy 
และ Soft  Copy พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

30. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถวนทั้งระบบยุทธศาสตรแระบบประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของแตละสวนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวของโดยสามารถ 
ติดตามตรวจสอบเพ่ือดําเนินปรับปรุงแกไขปัญหาไดทันทวงท ี

 31. มีระบบ MIS-SCHOOL เขามาบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นในจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนผูบริหารวิทยาลัยในการแกไขปัญหาอยางทันทวงที มีความแมนยํา ลดกระดาษ และ
ไดรับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกดานของการบริหารวิทยาลัย 
 32. มีการจัดทําแผนในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และมีการสรุปผลพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

33. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอ
ตอการใชงาน อาทิ เชน การทําศูนยแไปรษณี การทําศูนยแบมเพาะ การตั้งรานน้ําดื่ม(ตาเปุง) การติดตั้งจุดน้ําดื่ม
หลังตึก B การขยายจุดขายอาหาร (โรงอาหาร 2)  การบริการตูเครื่องดื่มหยอดเหรียญ การบริการฝากเงิน 
(นองฮอมตังคแ) 

34. วิทยาลัยฯมีการจัดทําแผนพัฒนาซอมแซมดูแลสถานศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ 
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงาน โดยมีฝุายซอมบํารุงดานอาคารสถานที่ทําการซอมแซมตลอดเวลา 
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35. วิทยาลัยฯไดจัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสรางสภาพแวดลอมที่ดีอันจะ
นําไปสูกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี มีความรูสึกเป็นเจาของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันตอ
สถาบันอันจะนํามาเพ่ือความสุขที่ไดจากการทํางานรวมกัน 

36. วิทยาลัยฯไดจัดตั้งกิจกรรมชมรม PYT Maintenance เพ่ือซอมแซมและปรับปรุงดานอาคาร
สถานที่ อุปกรณแหองเรียน ครุภัณฑแตางๆภายในวิทยาลัยฯ  เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานวิชาชีพ มีความรูสึกเป็นเจาของ 
มีความรักในสถาบันตนเอง และการรูจักใชทรัพยากรใหเกิดคุณคา  

37. ศูนยแวิทยบริการมีสภาพแวดลอมเหมาะสม เอ้ือตอการคาควาหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
มีการจัดแบงพื้นที่ ทั้งในสวนของโต฿ะอานหนังสือ โต฿ะอานหนังสือสวนบุคคล สวนประชุมกลุม 

38. มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการเขาใชบริการไดสอดคลองกับมาตรการปูองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

39. มีการใชบริการหนังสือและสิ่งพิมพแที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
40. บุคลากร ครู เจาหนาที่ผูใหบริการมีไมตรีจิตที่ดีในการใหคําแนะนําและดูแลศูนยแวิทบริการ รวมทั้ง

ครูผูสอนที่รวมกันสงเสริมใหผูเรียนไดเขามาใชบริการศูนยแวิทยบริการ 
41. มีการกระจายสัญญาณอินเตอรแเน็ท ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุกหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ รวมถึงพ้ืนที่บริการสาธารณะ 
42. มีการจัดระบบการเขาถึงอินเตอรแเน็ทความเร็วสูงแยกกันระหวางสําหรับครูบุคลากรและผูเรียน 
43. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
44. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผูเรียน  
45. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปูาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชอยางชัดเจนโดยเนนการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

46. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีวิธีดําเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

47. มีการจัดทํารายงาน และนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเผยแพรอยางตอเนื่อง 

48. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการ               
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 

49. วิทยาลัยและสถานประกอบการไดจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตร
เพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษี และมีการรายงานผลการหลักสูตรใหกับกรมพัฒนาฝึมือแรงงานตามกําหนดเวลา
อยางตอเนื่อง 
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50. วิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคีในชวงเวลาการฝึกอาชีพอยางตอเนื่อง โดยชวง

ระยะเวลาการฝึกอาชีพวิทยาลัยไดจัดใหอาจารยแออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ  ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเพ่ือ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระหวางการฝึกอาชีพ และรวบรวมคะแนนเพ่ือนํามาประเมินผลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี 

51. วิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนระบบทวิภาคี     
โดยมีการเรียนทฤษฎีในรูปแบบการเรียน Online และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

จุดควรพัฒนา 
 1. เนื่องจากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยตอง
ปรับรูปแบบในการประสานงานความรวมมือในรูปแบบ On line เพ่ือจะไดมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันอยาง
ตอเนื่อง  

   2. ในการทําชุดการเรียนรู สําหรับหัวขอที่ไดปรับปรุงรายวิชา ควรกําหนดกิจกรรม เครื่องมือวัดและ
ประเมินใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   3. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา ใหเนนสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลนแ โดยใหอาจารยแพัฒนาสื่อการสอนที่เขากับสถานการณแปัจจุบัน และกิจกรรม Active Learning        
ในทุกรายวิชา ทั้งวิชาสามัญ เชน วิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เป็นตน เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลายและสามารถทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน  

4. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการออกแบบกิจกรรมใหหลากหลายใหสอคคลองกับการเรียบรูปแบบ 
Block Course โดยเนนการจัดทําเอกสารใบงาน และจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนแสําหรับ
เตรียมการสอนในชวงสถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

5. สถานศึกษาควรสงเสริมครูผูสอนจัดการเรียนการสอนสูการปฏิบัติ และสงเสริมดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย ใหไดรับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน 

6. สําหรับอาจารยแที่ไมผานการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียน  หัวหนาแผนกควร
มีการนิเทศ ติดตามชวยเหลือใหผูสอนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

7. ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการภายในของครู 
8. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอรแเน็ตเพื่อสารสนเทศท่ัวไป 
9. จัดใหมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการกรอกขอมูล

และปรับปรุงขอมูลใหเป็นปัจจุบัน 
10. ความตอเนื่องในการตรวจสอบขอมูลของแตละสวนงานใหเป็นปัจจุบัน 
11. การซอมบํารุงปั๊มน้ําบริเวณบอพัก 
12. การจัดทําระบบน้ําในอาคารใหมีความใส 
13. การเพ่ิมเกาอ้ีเรียน 
14. การบริหารจัดการพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุด ควรมีฝุายวางแผนที่กําหนดแผนพัฒนา       

ดานสาธารณูปโภค ลวงหนาอยางนอย 2 ปี เพื่อใหเกิดความเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  
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15. ควรทําจุดสําหรับลางมือกอนเขาวิทยาลัย โดยใชวัสดุอุปกรณแที่ถาวร(เดิมท่ีใชการตอสายยาง) 
16. เพ่ิมตูน้ําดื่มที่มีความเย็นตลอดเวลาอีก 2 เครื่อง ไดแก บริเวณหนาอัฒจันทรแ และจุดศูนยแกลาง

ของสนามกีฬา เพราะตองยอมรับวาประเทศไทยมีอากาศท่ีรอน ทําใหน้ําเย็นมีความจะเป็นตอนักเรียนมาข้ึน 
17. การเพ่ิมเสนทางในการรับสงนักเรียน โดยขนาดรถเดือน และจํานวนสาย 
18. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไมวาจะเป็นแมบาน คนสวน หรือชางซอมบํารุง ซึ่งเป็นปัญหา        

ที่เกิดขึ้นประจํา เนื่องจากแรงงานเหลานี้เป็นแรงงานตางดาว จึงมีการยายถิ่นฐาน หรือลากลับบาน(ตางประเทศ)
บอย ทําใหบางชวงงานที่มอบหมายให  เกิดการติดขัด หรือตองจางแรงงานใหมในที่สุด  

19. หนังสือและสิ่งพิมพแที่มีใหบริการควรมีการสรรหาและนําเขาหนังสือที่มีความทันสมัยใหมากขึ้น 
รวมถึงหนังสือประเภทบันเทิงคดี เชนวรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น 

20. เพ่ิมชองทางในการเขาถึงหนังสือ อาทิ หนังสือออนไลนแ    
21. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอรแเน็ตเพื่อสารสนเทศท่ัวไป 
22. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเป็นระบบ

และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 
23. การสงเสริมใหอาจารยแนําความรูและประสบการณแจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการ

สอนได 
24. อาจารยแและบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจของระบบงานประกันคุณภาพ 
25. วิทยาลัยจัดอบรมการทําหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการโดยเชิญกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมจัด

อบรม เพื่อใหสถานประกอบการไดเขาใจวิธีการขออนุญาตหลักสูตรเพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษีสําหรับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี  

26. จากสถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําให สถาน
ประกอบการที่ทําความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีบางแหง  ชะลอการรับนักศึกษาฝึกอาชีพ และจะ
สงผลใหในอนาคต มีแนวโนมที่สถานประกอบการที่ทําความรวมมือจะไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่สนใจ
เรียนในระบบทวิภาค ี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. วิทยาลัยควรสรางเครื่องมือในรูปแบบ On line เชน แบบสอบถามความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร แบบประเมินการใชหลักสูตร เพ่ือใหอํานวยความสะดวกใหกับสถานประกอบการ 

   2. ควรสงเสริมใหอาจารยแทํางานวิจัยเพ่ือวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย
ปรับปรุงรายวิชาเดิม 

   3. จัดตั้งกลุมงานนิเทศนแการสอนแตละสาขาโดยใหครูที่มีประสบการณแและเชี่ยวชาญทําหนาที่เป็นพ่ี
เลี้ยงและใหคําปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการ ในการทําแผนการเรียนรู และ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนแ โดยใหอาจารยแพัฒนาสื่อการสอนที่เขากับสถานการณแปัจจุบัน เนนการให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning ในทุกรายวิชา 
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4. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมการจัดทําชุดการเรียนรูและการทําเอกสารใบงานใหสอดคลองกับการ
เรียบรูปแบบ Block Course และการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนแสําหรับเตรียมการสอนในชวง
สถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

5. สถานศึกษาควรสงเสริมครูผูสอนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย                 
ใหไดรับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

6. จัดตั้งกลุมงานวิจัยแตละสาขาโดยใหครูที่มีประสบการณแและเชี่ยวชาญทําหนาที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให
คําปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยของครู และการเขียน 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ การกําหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยใหมีคุณภาพดานเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการ ตาม
เกณฑแมาตรฐานที่กําหนด โดยอาจใชรูปแบบการเขียนงานวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) 

7. ควรใหรางวัล หรือ เกียรติบัตร สําหรับครูผูสอนที่ผานการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหาร
จัดการชั้นเรียน เพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหกับครูผูสอน และสรางกําลังใจในการพัฒนาตนเองตอไป 

8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหวางวิทยาลัยฯ กับโรงเรียน ในเครือขาย 
9. ควรพัฒนาอุปกรณแระบบแมขาย(Server) ใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของระบบ 

Gigabit LAN 
10. สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศในดานตางๆ อยางตอเนื่อง  
11. สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศที่

ทางสถานศึกษาจัดทําขึ้นไดดวยตนเอง 
12. สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลทักษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy มาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
และการทํางานรวมกัน หรือใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคแกรใหมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

13. ใหฝุายซอมบํารุงทําการตรวจเช็คตลอดเวลา เพ่ือปูองกันปั๊มน้ําชํารุดและไหม 
14. ใหฝุายซอมบํารุงทําการตอทอสงน้ําโดยเปุาลมไลตะกอนที่คงคางในทอ 
15. ใหฝุายซอมบํารุงและฝุายจัดซื้อทําการซอมแซมเกาอ้ีในสวนที่พังเสียหายและจัดซื้อใหมใหเพียงพอ

กับปราณของนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
16. จัดตารางเรียน ตารางสอนใหสอดคลองกับการใชพื้นที่ ใหกระชับกวาปีการศึกษาท่ีผานมา 
17. ประกาศใหรถเดือนทราบถึงเสนทางที่นักเรียน มีความประสงคแ จะใชบริการ 
18. ควรเพิ่มอัตรากําลังในการดูแลระบบ เชน ชางเทคนิคดานเครื่องกล  
19. เนื่องจากวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผู เชี่ยวชาญงานดานตาง ๆ ไดแก ชางไฟฟูา                  

ชางอิเล็กทรอนิกสแ  ชางยนตแ และคอมพิวเตอรแ  จึงควรใหแผนกตาง ๆ เหลานี้ จัดทําขอมูลระบบการซอมบํารุง  
ใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ใหสะดวกตอการทํางานของชางซอมบํารุง และในกรณีที่ชางซอมบํารุงเขามาใหม 
หรือลาออก ระบบก็สามารถทํางานตอไปได ไมเกิดการติดขัด 
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20. จัดทําแบบเสนอจัดซื้อออนไลนแ เพ่ือเสนอซื้อหนังสือเขาศูนยแวิทยบริการ 
21. จัดโครงการหนังสือออนไลนแ หรือหองสมุดออนไลนแ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงหนังสือและ

แหลงขอมูลในศูนยแวิทยบริการ  
22. ควรมีระบบอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงอีกวงจร เพ่ือสํารองในกรณีที่มีการใชงานเกินขีดจํากัดหรือ

ระบบใดระบบหนึ่งลมไป 
23. การสรางเครื่องมือ เพื่อปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยการจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดใหมีการ
อํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอมูลจากสวนกลาง เนื่องจากแตละแผนกมีภาระงานคอนขางมาก และควรมี
การสื่อสารระหวางแผนก เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

24. ควรสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสงเสริมบทบาทของอาจารยแและ
บุคลากร  นําความรูและประสบการณแจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน  

25. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษากอนเปิดภาคเรียนในแตละปีการศึกษา
เพ่ือที่ครูและบุคลากร จะไดมีความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 

26. ควรมีการจัดอบรมทําความเขาใจสถานศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรเพื่อใหกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตรเพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษี โดยใหเจาหนาที่ของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานมาอบรมใหกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

27. วิทยาลัยตองแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและตางจังหวัดใหเพียงพอ
ตอจํานวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นในทุกปีการศึกษา 
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมที่เป็น

ขอมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตาม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เริ่มตั้งแตการสรางการรับรูรวมกัน รวมวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 86  คน 

2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 256๕ (แผนพัฒนา 
๕ ปี) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นจํานวน 86 คน  

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ที่สอดคลองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 86 คน 

4. สรางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดวยการ            
รวมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและรวม
เสนอแนะ  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ผานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดดวยการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูรวมกัน 

5. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชกลยุทธแการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 
และบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับ  

ตารางจ านวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จ านวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

86 86 100 

2 
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
– 2565  

86 86 100 

3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 86 86 100 

4 
การวางแผนงานประกันคุณภาพภายใน
ประจําปี 2563 

86 86 100 

ค่าเฉลี่ยรวม 86 100 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      

ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมดวยการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องชุมชนแหงการเรียนรู 4.80 ดีมาก 
2 ผูบริหารสถานศึกษานําพาครูและบุคลากรสรางคุณภาพในองคแกร

ดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
4.65 ดีมาก 

3 รูปแบบการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเป็นประโยชนแตอการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.75 ดีมาก 

4 ครูและบุคลากรไดนําผลจากการประชุมกลุมสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูไปพัฒนางาน 

4.68 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

4.73 ดีมาก 

รวม 4.72 ดีมาก 
  

ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร มีผล
การประเมิน 4.72 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยมีผลการ
บริหารสถานศึกษาดวยการสรางความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ที่เป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ประกอบดวย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพ่ิมเติม 2 ประเด็นการประเมินตามการจัดการศึกษาที่โดดเดนและ        
Best Practice ของสถานศึกษา รวมเป็น 11 ประเด็นการประเมินดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคแ 
 ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
 ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
 ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณแ  
สาขาวิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

 ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
 ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
 ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด  

และพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 
2561 – 2563 และแผนปฎิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562   

5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ไดจากการมีสวนรวม 
ของผูบริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมวา กลยุทธแการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบดวย 10 กลยุทธแ 33 นโยบาย 90 โครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
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1.1.3 ) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร 
สถานศึกษา ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองคแกรหนวยงานภายนอกที่มีสวนรวมเป็น ชุมชนแหงการ
เรียนรูในการบริหารสถานศึกษา  

1. มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผูทรงคุณวุฒิ เป็นอดีตผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขามาเป็นผูทรงคุณวุฒิพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคีรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

2. มีอดีตผูอํานวยการศูนยแสงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขามาเป็นผูทรงคุณวุฒิ ชวยเสนอแนะการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและตอบสนองตอผูเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

3. มีคณะกรรมการรวม 4 ฝุาย วิทยาลัยยังไดรับความรวมมือจาก เทศบาลตําบลหนองจ฿อม จํานวน 2 
ทาน และผูใหญบานในตําบลหนองจ฿อมเขามารวมเป็นคณะกรรมการ จํานวน 1 ทาน รวมบริหารสถานศึกษากับ
ผูบริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการรวม 4 ฝุาย จะมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและกําหนดแผนปฎิบัติการประจําปี  

๔. วิทยาลัยยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐบาลที่เขามารวมสนับสนุนทางการศึกษา เชน
องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเขามารวมเป็นชุมชนแหงการเรียนรูในโครงการเตรียมความพรอมผูเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนสูโลกอาชีพเป็นตนจากผลการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมสงผลให ผูอํานวยการ
ไดรับรางวัลระดับประเทศดานการบริหารสถานศึกษาจาก ชื่อรางวัลที่ไดรับ CEO การศึกษาดีเดน ระดับของ
รางวัล ระดับประเทศ หนวยงานที่มอบรางวัล ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

5. มีความรวมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนและตอนปลาย วิทยาลัยของภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงมหทวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษารวมกันผาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มากมายหลายแหง 
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1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางาน ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ     

เรียนการสอน  
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดานความรวมมือในการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวนคือ รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดดําเนินการจัดทําโครงการและงานตางๆมี
ดังตอไปนี้ 

 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน ร้อยละ 
1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 75 
2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกสาขาวิชา 100 
3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 
4.โครงการ พัฒนาหลั กฐานสมรรถนะร วมกับสถาน
ประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 
6.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 
7.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน 

ทุกสาขาวิชา 100 

8.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 
9.งานจัดหาครุภัณฑแ ทุกสาขาวิชา 100 
10.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี ทุกสาขาวิชา 100 
11.งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  คือ       

ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 
 1.2.2 ) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยใน
แตละโครงการไดรับความรวมมือกับหนวยงานตางๆดังนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา ไดรับความรวมมือจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 22 แหงดังนี้ 

2.1 ศูนยแการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แมริม เชียงใหม 
2.2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ 
2.3 ศูนยแฝึกอบรมอีมิแนนทแเชียงใหม 
2.4 ศูนยแบริการวิชาการพลังงานที่ 7 
2.5 สวนสัตวแเชียงใหม 
2.6 สวนพฤกษศาสตรแสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ แมริม เชียงใหม 
2.7 Hotel Inspection At Wintree City Resort Chiang Mai 
2.8 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม 
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2.9 ชุมชนบานโปง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
2.10 วัดเจดียแหลวงวรมหาวิหาร 
2.11 วัดพระสิงหแวรมหาวิหาร 
2.12 The Empress Hoel 
2.13 เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม 
2.14 อุทยานวิทยาศาสตรแภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2.15 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 
2.16 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
2.17 สถานีวิทยุโทรทัศนแแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
2.18 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแแหงชาติ (องคแการมหาชน) 
2.19 ศูนยแขับข่ีปลอดภัยฮอนดา จังหวัดเชียงใหม 
2.20 บริษัท นิยมพานิช (สํานักงานใหญ) 
2.21 บริษัท โตโยตาเชียงใหม จํากัด 
2.22 ราน WP. WPEV รถพลังงานไฟฟูา จังหวัดลําพูน 

3. โครงการครูชุมชน ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจํานวน 11 แหงดังนี้ 

2.23 นายพิชัย อุปนันทแ ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมสวิทซแบอรแด     
2003 

2.24 ธนาคารแหงประเทศไทย 
2.25 มหาวิทยาลัยธนบุรี จ.ลําพูน 
2.26 คุณศิรินทรแญา  วงศแมณีรุง (วิทยากร)  ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ        

ศูนยแการคา แจมฟูาชอปปิ้งมอลลแ จังหวัดลําพูน 
2.27 คุณโชติกา ตุนไชย ตําแหนง เจาของบริษัททัวรแKate Travel และ      

มัคคุเทศกแมืออาชีพ 
2.28 น.ส.ธันยนันทแ  กุณะ ตําแหนง Duty Manager -1 บ.เทสโก โลตัส สาขา  

เชียงใหม – รวมโชค 
2.29 นายภานุพงศแ วงศแวิบูรณแ ตําแหนง  เจาหนาที่ออกแบบกราฟิกแอนิเมชั่น 
2.30 นายธีระศักดิ์ อุปวงศิลป เจาหนาที่โฟวแแมน ศูนยแบริการ บริษัทโตโยตา      

อินทนนทแ จํากัด 
2.31 นายภาคภูมิ ริมประสงคแ เจาของกิจการลางอัดฉีด 
2.32 น า ง ส า ว ภ ค ม น  ปิ น ต า น า  อ า จ า ร ยแ วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น        

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 

2.33 คุณธินกร สุวรรณไตรยแ ผูจัดการหางหุนสวนสามัญ ชางอ฿อดมิวสิก จํากัด 
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3. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดทําแผนงานและการซอม
บํารุงสภาพแวดลอมสถานศึกษาจํานวน 8 แผนงาน 

4. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนวยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม 6 
หัวขอเชน 

4.1 การใชเทคโนโลยีอยางไร เพ่ือไมใหตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 
4.2 การใชสื่อเว็บไซดแชวยสอน 
4.3 Active Learning 
4.4 การใชสื่อเว็บไซดแในการชวยสอน 
4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแดวย 

MIT Application 
4.6 การจัดทําเอกสารประกอบการสอน 

5. งานจัดหาครุภัณฑแ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑแ 11 สวนงาน จํานวน 236 รายการ เป็นเงิน
งบประมาณ 267,484.00 บาท 

6. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีจํานวน 
2,167,565.15 บาท 

7. งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน มีแหลงทุนการศึกษาจากภายจาก
ภายนอกจํานวน 27 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,000 บาทตอปี 

ตารางผลการประเมินและข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการ/งาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานผู้ส า เร็จ
การศึกษา 

4.65 ดีมาก 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.59 ดีมาก 
3.โครงการครูชุมชน 4.60 ดีมาก 
4.โครงการ พัฒนาหลั กฐานสมรรถนะร วมกับสถาน
ประกอบการ 

4.60 ดีมาก 

5.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 4.82 ดีมาก 
6.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) 4.78 ดีมาก 
7.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน 

4.78 ดีมาก 

8.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    4.65 ดีมาก 
9.งานจัดหาครุภัณฑแ 4.87 ดีมาก 
10.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี 4.86 ดีมาก 
11.งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน 4.66 ดีมาก 

รวม 4.71 ดีมาก 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพตอการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน           
มีผลการประเมิน 4.71 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 
 1.2.3 ) ผลสะท้อน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผูสําเร็จการศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม และไดรับเงินสนับสนุนศูนยแทดสอบจํานวน 10,000 บาท เนื่องจากมีผูผาน
การทดสอบประจําปี 2563 จํานวน 137 คน 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไดรับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการและ
หนวยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 22 แหง 

3. โครงการครูชุมชน ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหนวยงานจาก
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 11 แหง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ไดรับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา EFL 
Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการเตรียมความพรอม HSK ไดทําความรวมมือรัฐบาลจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ  ไดทําความรวมมือกับสถาน

ประกอบการจํานวน 80 แหง 
7. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดทําความรวมมือกับสถานประกอบการ

จํานวน 38 แหง 
8.  โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรูครูวิชาชีพ) ไดรับความรวมมือดานวิทยากรจากสถาน

ประกอบการและหนวยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 11 แหง 
9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ไดรับการสนับสนุนหนังสือจากหนวยงานตางๆ เชนสํานักพิมพิมพแ 

ศอส., สํานักพิมพแเมืองไทย, สํานักพิมพแวังอักษร ฯลฯ 
11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน

ประกอบการจํานวน 5 แหง 
12. งานจัดหาครุภัณฑแ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ                และ

บริหารธุรกิจ 
13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
  14. งานแสวงหาแหลงทุนการศึกษาจากภายนอกใหผูเรียน ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน

ประกอบการ หนวยงาน จากภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แหง 
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1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชน และจิตอาสา 

 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 โครงการ 
 กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม 
 กิจกรรมบริการวิชาการ 

1. โครงการบริการวิชาการสรางวินัยทางการเงิน 
 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนแตอชุมชน (Fixit center) 
 กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการรด.จิตอาสา 
1.3.2. ) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา              

จํานวน 4 โครงการ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑ์คุณภาพ 

1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม ระดับ  4.70 ดีมาก 

2. โครงการบริการวิชาการสรางวินัยทาง

การเงิน 

ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ทําประโยชนแตอชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.67 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.72 ดีมาก 

จากสรุปผลการทําโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 4 โครงการ มีผลการประเมิน
โครงการอยูในระดับ 4.75 อยูในเกณฑแคุณภาพ ดีมาก 

1.3.3 ) ผลสะท้อน  
วิทยาลัยไดสรางชุมชนสังคมแหงการเรียนรูในการทําโครงการบริการชุมชนตาง ๆ โดยการ

ระดม ความคิดเห็นตั้งแตระดับผูบริหาร หัวหนาสาขางาน ครูผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบ
ลักษณะกิจกรรมที่จะดําเนินการในโครงการรวมกับชุมชน โดยไดนําเอาขอสรุปการทําโครงการบริการ
ชุมชนที่สําคัญในครั้งกอน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการใหตอบโจทยแกับ
ความตองการในการบริการชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุงเนนการบมเพาะผูเรียนใหมีนิสัยรักการ
เรียนรู  ตระหนักถึ งคุณคาและความสํ าคัญของการเรียนรู  มีนิสั ยรักการเรียนรู ตลอดชีวิต                
สนใจและใฝุหาความรูอยางสม่ําเสมอ สามารถเรียนรูจากประสบการณแท่ีหลากหลายและใชความรู 
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และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยรวมมือกันระหวางสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี ซึ่งเห็นผลสะทอนไดจาก
การ ที่วิทยาลัยไดรวมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอยางตอเนื่อง อาทิเชน เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
เทศบาลตําบลหนองปุาคั่ง เทศบาลเมืองแมโจ 

 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแของผูเรียนประจําปีการศึกษา 2563        

มีดังนี ้

จํานวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 

  จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 375 316 84.27 

นักศึกษาระดับปวส. 224 200 89.14 

รวม 599 511 86.14 

 

จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท 
จ านวน
ผลงาน 

ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐแดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 30.38   

ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐแดานการประกอบอาชีพ 19 12.03   

ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐแเพ่ือการอนุรักษแพลังงาน 3 1.90   

ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐแดานผลิตภัณฑแอาหาร 44 27.85   

ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐแดานการพัฒนาซอฟตแแวรแและสมองกลฝังตัว 21 13.29   

ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐแดานเทคโนโลยีชีวภาพ 22 13.92   

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐแประเภทกําหนดโจทยแ Mini Smart Farms 1 0.63   

รวม 158 100.00   
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จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพร สูสาธารณชน 
 

ประเภท 
จ านวน
ผลงาน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผลงานที่

ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐแดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 48 100  
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐแดานการประกอบอาชีพ 19 19 100  
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐแเพ่ือการอนุรักษแพลังงาน 3 3 100  

ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐแดานผลิตภัณฑแอาหาร 44 44 100  

ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐแดานการพัฒนาซอฟตแแวรแและสมองกลฝังตัว 21 21 100  
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐแดานเทคโนโลยีชีวภาพ 22 22 100  
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐแประเภทกําหนดโจทยแ Mini Smart Farms 1 1 100  

รวม 158 158  100.00  
 

1.1.2 ) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                       

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ จากการสรุปโครงการสงแขงขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแคน

รุนใหม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจําภาคเรียนที่ 2563 

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
 รางวัลเหรียญทอง  9 รางวัล 

๑. สบูลางมือใบบาง  
๒. หมอง Jasmine 
๓. กระเปาจากผักตบชมพอ 
๔. "หอมละมุน" นวัตกกรรมสารสกัดจากหัวหัวใหญ บรรเทาอาการปวดเมื่อย  
๕. ทามารแ  เซรั่ม นวัตกรรมเพ่ือลดรอยหยาบกรานของผิวจากสารสะกัดจากมะขาม 
๖. น้ํามันนวดวิรงรอง นวัตกรรมการนวดผอนคลายจากใบพลับพลึง 
๗. ทีเจ  สเปรยแเคลือบยาง 
๘. เทียนหอมบานเฮา 
๙. นวัตกรรมสมุนไพรแชเทา "บาธบอมบแ ฟูุ " 

 รางวัลเหรียญเงิน 13 รางวัล 
๑. ไมแขวนเสื้ออโรมา 
๒. ซักหอม 
๓. หมอทองสมุนไพรไฮไซ 
๔. ไสกรอก 4 ภาค 
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๕. อุปกรณแถอดฝาปิดบูทแร็ค 
๖. หมูลํา จิ้นลุง 
๗. น้ําพริกจําจอง 
๘. คั่วกลิ้งไสอ่ัว 
๙. เว็บไซตแเครื่องเขินเชิงดอย 
๑๐. นองความรู 
๑๑. ไอศกรีมโฮมเมด มาลองดู 
๑๒. คุกกี้ยอดชา 
๑๓. นองสดใส 

 รางวัลเหรียญทองแดง 11 รางวัล 
๑. เครื่องดัดเหล็กแบบสองระบบ 
๒. เว็บไซตแมีชัยการเกษตร 
๓. เครื่องทําไอศครีมก่ึงอัตโนมัติ 
๔. ใสอั่วกินมวนกิ๋นลํา 
๕. กลองวัดคากระแสไฟฟูาอัจฉริยะ 
๖. ควบคุมระบบแสงสวางดวยเสียง 
๗. แยมผลไมรวม "หวา กะ เข" 
๘. ชุดทดลอง Google Home Switch Google Home Reduction Kit 
๙. ระบบฆาเชื้อดวยแสง UV 
๑๐. รถสกู฿ตเตอรแขนสงเอกสาร 
๑๑. ไฟฟูาสะดุง 
๑๒. น้ําสมุนไพรภูไพร 
๑๓. ผงปรุงรสมหัศจรรยแ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา: Smart Invention & Innovation (ภาคเหนือ)  จัดโดย 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระหวางวันที่ 
12 – 14 มีนาคม 2564 ณ หองดวงตะวันแกรนดแบอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 อุปกรณแควบคุมการรดน้ําอัจฉริยะ 2 ระบบ   ไดรับรางวัล 3  ดาว 

 การควบคุมระบบแสงสวางดวยเสียง    ไดรับรางวัลชมเชย 

 เครื่องตัดหญาควบคุมระยะไกล    ไดรับรางวัลชมเชย 
ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 ผงปรุงรสมหัศจรรยแ      ไดรับรางวัล 4  ดาว 

 รถกรองฝุุน PM2.5      ไดรับรางวัลชมเชย 

 แยมผลไม แบบหลอดบีบ ตรา หวา กะ เข     ไดรับรางวัลชมเชย 
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 ทามารแ เซรั่ม       ไดรับรางวัลชมเชย 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ  

 นองฮอมตังคแ       ไดรับรางวัล 4  ดาว 
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model 

 ทีเจ สเปรยแเคลือบยาง       ไดรับรางวัลชมเชย 

 เครื่องปรับอากาศจากแผนเทอรแโมอิเล็กทริก     ไดรับรางวัลชมเชย 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 นวัตกรรมกลองอาหารวางเพ่ือการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัล 4  ดาว 

 นวัตกรรมเทียนหอมใบชา ชุมชนบานเหลา จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลชมเชย 
1.1.3 ) ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดมุงมั่นในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให

วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใชชีวิตและการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนนําเอา
ความรูและแนวทางใหนักศึกษาไดมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงทําใหไดรับ
รางวัล ระดับชาติ ใน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ             
ปีการศึกษา 2563  และ ไดรับรางวัล ระดับภาค ใน การประกวดสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรม “โครงการ การบม
เพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา: Smart Invention & Innovation 
(ภาคเหนือ)  ระดับอาชีวศึกษา” ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ผลสะทอน:   ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดมุงมั่นในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใชชีวิตและการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนนําเอา
ความรูและแนวทางใหนักศึกษาไดมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงทําใหไดรับ
รางวัล ระดับภาคและระดับชาติ ใน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  และ ไดรับรางวัล ระดับภาค ในการประกวดสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรม 
“โครงการ การบมเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐแและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา: Smart 
Invention & Innovation (ภาคเหนือ)  ระดับอาชีวศึกษา” ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

จุดเด่น 
1. ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอยางชัดเจนโดย  มีการ

กําหนดกลยุทธแการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา  
2. ในการจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฎิบัติ

การประจําปีการศึกษาจะเนนการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึง องคแกร หนวยงานภายนอก  
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3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดทําความรวมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการและ
หนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ภาครัฐและเอกชน จํานวนไมนอยกวา 150 แหง 

4. สถานศึกษามีแผนงานในการใหบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมอยางครบถวนตาม              
พันธกิจ มีโครงการบริการวิชาการใหแกชุมชนสังคมโดยสามารถนําไปใชประโยชนแไดจริง 

5. วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ 
6. ชุมชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของผูเรียนอยูในระดับดีมาก 
7. สถานศึกษามีจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือใน การสรางสังคม

แหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแงานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
8. เป็นการสนับสนุน  สงเสริม  ใหผูเรียนไดแสดงความคิดสรางสรรคแและลงมือกระทําดวยตนเอง       

มีการแกไขปัญหา  ตลอดจนสามารถทํางานเป็นทีมได 
9. มีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐแที่นําไปใชประโยชนแตอสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 
จุดควรพัฒนา 
1. ขยายความรวมมือในการพัฒนาการศึกษารวมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน ในลักษณะ

ความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน 
2. แสวงหาความรวมมือการสนับสนุนกับสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนา

ผูเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาใหทันตอสถานการณแปัจจุบัน 
3. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปลอยตามความพรอมของสถานศึกษาและชุมชน 
4. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัยเพ่ือใช  ประโยชนแไดจริงหรือ

ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น (ระดับประเทศ) 
5. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ  งานสรางสรรคแ หรือ

งานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มีแผนงานการแสวงหาความรวมมือ ทางการศึกษารวมกับเครือขายสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสงเสริมการแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานตางๆ 
3. การวางแผนในการบริการชุมชมควรมีการกําหนดชวงระยะเวลาไวลวงหนา โดยการสรุปกันทั้ง 2 

ฝุาย คือ วิทยาลัยและชุมชน เพื่อใหการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน ที่กําหนดไว 
4. สิ่งประดิษฐแประเภทผลิตภัณฑแอาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควร  พัฒนาใหมี

กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยแและอุตสาหกรรมตอไป 
5. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแหรือ งานวิจัยใหเขารวมการ

ประกวด แขงขันในระดับตางๆ หรือมีการนําไปใชประโยชนแไดจริง  
6. ควรมีการผลักดันใหมีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ 

งานสรางสรรคแหรือ งานวิจัย 
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ส่วนที่ 5  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
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 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได 109 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (109 x 100) / 115 94.78 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได 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)    กําลังพัฒนา (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 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได 93 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (93 x 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)         

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (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 หรือกําหนดรายวิชา 
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได 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)    กําลังพัฒนา (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 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 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)    กําลังพัฒนา (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 

ผลรวมคะแนนที่ได 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)    กําลังพัฒนา (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 
ผลรวมคะแนนที่ได 30 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = ( 30 x 100) / 30 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (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 
ผลรวมคะแนนที่ได 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)    กําลังพัฒนา (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 

ผลรวมคะแนนที่ได 12 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 =  ( 12 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)    กําลังพัฒนา (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 94.78 
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92 
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.07 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม      (รอยละ 80 ขึ้นไป)                   
 ดีเลิศ           (รอยละ 70.00 – 79.99)                   
 ดี               (รอยละ 60.00 – 69.99)                   
 ปานกลาง     (รอยละ 50.00 – 59.99)                   
 กําลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ  2563             
ได พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบดวยมาตรฐานตางๆ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการปรับเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินอีก 2 ประเด็นตามความโดด
เดน ของการจัดการศึกษา รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.9 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดใหมีนโยบายและมาตรการสงเสริมคุณภาพการศึกษาดานการพัฒนาอัตลักษณแ            
ของผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
โดยมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ ในผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สงเสริมสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาในแตละสาขาใหเป็นไปตามอัต
ลักษณแสาขาวิชาชีพ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาแตละสาขาวิชามีอัตลักษณแที่ตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 
การประเมิน 

1.  สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
2.  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
3.  สถานศึกษาดําเนินการใหมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพแกผูสําเร็จ   
     การศึกษา  
4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

 2. แผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
3. ขอมูลโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแแกผูสําเร็จการศึกษา 
4. รายวิชาที่บูรณาการเขากับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ  
5. ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาอัตลักษณแของแตละสาขาวิชาชีพ  

 เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ขอ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2 2 คะแนน ปานกลาง 
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 1 คะแนน กําลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
  นางสาวศิริขวัญ      จันทรแพลอย 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  หัวหนาแผนกทุกสาขาวิชาชีพ 

สรุปผลการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาเขารวมโครงการพัฒนา 
อัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับ 
อัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

มี 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแ 
สาขาวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา  

มี 

4. สถานศึกษาสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนา 
อัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 

มี 

 
สรุปผลตัวบ่งชี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ขอ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 
ผลสัมฤทธิ์  
 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
          เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

กระบวนพัฒนาอัตลักษณแทางวิทยาลัยไดมีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ         
เพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผูที่สําเร็จการศึกษาจะผานกระบวนการตางๆ จนมีคุณลักษณะที่
โดดเดน และมีอัตลักษณแที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 536 คน เขารวมโครงการ
พัฒนาอัตลักษณแ 535 คน คิดเป็นรอยละ 99.8 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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ที ่ สาขาวิชา 

จ านวนโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 1 76 76 100 
2 สาขาการบัญชี 1 1 48 48 100 
3 สาขาการตลาด  1 1 39 39 100 
7 สาขาอุตสาหกรรม

ทองเทีย่วและสาขาการ
โรงแรม 

5 9 113 113 100 

5 สาชาชางยนตแ 5 5 150 149 99.3 
6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 1 1 38 38 100 
7 สาขาชางไฟฟูา 1 1 72 72 100 

รวม 15 19 536 535 99.8 
 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ               

ของ รวมทัง้รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษา   ใน
แตละสาขาวิชาชีพ จํานวนผูที่เขารวมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาดําเนินการใหมี
โครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแแกผูสําเร็จการศึกษา จึงมีการจัดทําขอมูลโครงการสงเสริมดานการ
พัฒนาอัตลักษณแแกผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ
และวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 
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ภาคเรียนที่ 1/2563 
1. สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 CC Identity Project 

ปวช. 1  ผานรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอรแ CC,IT 
ปวช. 2  ผานรายวิชา
การผลิตสื่อสิ่งพิมพแ 
Printed Material 
ปวช. 3  ผานรายวิชา
มัลติมีเดียโปรแกรม 
Multimedia 
Program 

CC101,IT 101 
CC201 
CC301 

80 
38 
42 

ปวส. 1  CP CG 
401-2 ผานรายวิชา 
คอมพิวเตอรแแอนิเมชั่น 
ปวส.2  CP CG 501-
2 ผานรายวิชา 
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย 
 

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

30 
34 
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1. สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 
 

CC Identity 
Project  

   เป็นกิจกรรมผานรายวิชาใน
สาขาเพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณแสาขา  

ปวช. 1  ผานรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอรแ CC,IT 

ปวช. 2  ผานรายวิชาการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพแ Printed 
Material 

ปวช. 3  ผานรายวิชา
มัลติมีเดียโปรแกรม 
Multimedia Program 

ประเมินผานรายวิชา 

 

2 CC Identity 
Project   

เป็นกิจกรรมผานรายวิชาในสาขา
เพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ เพ่ือให
นักศึกษาไดมีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณแสาขา  
ปวส. 1  CP CG 401-2 ผาน
รายวิชา คอมพิวเตอรแแอนิเมชั่น 
ปวส. 2  CP CG 501-2 ผาน
รายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย  

ประเมินผานรายวิชา 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC 401 
AC501 

38 
31 
35 
32 
13 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 
เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ
ประจําวิชาของนักศึกษาแต
ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน :  
ซื่อสัตยแบริการ :  บริการ
วิชาชีพสูชุมชนโดยกาวสู
มาตรฐานสากล : จัดการ
ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี
ภาษาอังกฤษผานรายวิชา
สมรรถนะ ประจําชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแตงกายทุก
วันอัตลักษณแและจัดสอบอัต
ลักษณแ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 
ผานรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจคาปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

 อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงมัน่
 สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ สาขา
การตลาดและสาขาธุรกิจคาปลีก 
 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

12 
25 
23 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

11 
16 

ธุรกิจคาปลีก RM 101-2 
RM 201 

58 
19 

 
3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจคาปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

 อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงมัน่
 สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ 
สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจ
คาปลีก 
 

กิจกรรมการสอบ
สมรรถประจําวิชา
ของนักศึกษาแตละ
ชั้นปีตรวจเช็คการ
แตงกายทุกวันอัต
ลักษณแใหเขียนอัต
ลักษณแของสาขาใน
ทายแบบฝึกหัดทุก
ครั้งบริการวิชาชีพสู
ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทาง
วิชาชีพ และผาน
รายวิชาโครงการ 

ใหความร่เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณแท่ี
เป็นจุดแข็งวาดวยความ
อดทน พากเพียร 
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4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Personality development 
in tourism 
 

Personality 
development in 
tourism 
 

TG101 
TG102 
HM101 
HM102 

128 

2 Chinese for 
communication in daily 
life 

Chinese for 
communication in 
daily life 

TI 201 
TI 202 
TI 203 

100 

3 Tour operation Tour operation TI 301 
TI 302 

78 

4 Food and beverage 
service management 
 

Food and 
beverage service 
management 

TG 401-2 
HM 401-2 

24 

5 Banquet event 
 

Banquet TG 501-2 
HM501 

25 

 
4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Personality 
development in 
tourism 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Personality development        
in tourism สงเสริมอัตลักษณแของ
คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว “บุคลิก
ง า มต า  ภ าษ า ดี  มี ค ว าม รอบ รู           
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองดานการมี
บุคลิกภาพที่ดีผานกิจกรรมหนาชั้น
เรียนในการนําเสนอหัวขอตางๆ ที่
ไดรับมอบหมาย ฝีกปฏิบัติจริงใน
หัวขอศิลปะการใหบริการ ฝึกปฏิบัติ
ในการพูด การใชน้ํ า เสียง กิริยา
ทาทาง การยืน การใชสายตา และ
การแตงกายใหมีความเหมาะสม และ
ส ามา รถนํ า ไปประยุ ก ตแ ใ ช ก า ร

ประเมินผานรายวิชา 
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ประกอบอาชีพในอนาคตได  
2 Chinese for 

communication in 
daily life 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Chinese for communication in 
daily life  สงเสริมอัตลักษณแของ
คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู สูงาน
บริการ” โดยการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเองดานการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศที่ดีผาน
กิจกรรมหนาชั้นเรียนในการสื่อสาร
ภ าษาจี น  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การแนะนําตัว เอง การ
สอบถามความตองการเบื้องตน เพ่ือ
พัฒนาความรูทางภาษาและสามารถ
นําไปในการประกอบอาชีพในอนาคต
ได 

 

3 Tour operation ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Tour operation สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองดานการมี
ความรอบรูผานกิจกรรมในชั้นเรียน
ผานการเรียนในเรื่องการจัดนําเที่ยว 
และการแกไขปัญหาเฉพาะหนาใน
การจัดนําเที่ยว การปฏิบัติงานกลุม
ในการเรียนรูขอควรปฏิบัติขณะนํา
เที่ยวในสถานะผูนํา เที่ยวและใน
สถานะนักทองเที่ยวตามสถานที่
ทองเที่ยวประเภทตางๆ เพ่ือนําไป
ประยุกตแใชในอนาคต 

 

4 Food and 
beverage service 
management 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Food and beverage service 
management สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษามีความรูและเขาใจในการ
ดําเนินงานและการจัดการภัตตาคาร 
ซึ่งมีการดําเนินการสอนหลายอยาง 
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เ ช น  แผนกห อ งอ าห า ร  แผนก
ห อ ง ค รั ว  ก า ร ต อ น รั บ ลู ก ค า
หองอาหาร การรับออเดอรแ  การ
จัดเตรียมอุปกรณแสําหรับโต฿ะอาหาร
ที่ถูกตองโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือกาวสูความเป็นมือ
อาชีพในอนาคต 

5 Banquet event 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
Banquet event สงเสริมอัตลักษณแ
ของคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู 
สูงานบริการ” โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองดานความ
รอบรูผานกิจกรรมในชั้นและการฝึก
ปฏิบัติจริง ในสวนงานดานจัดเลี้ยง
แ ล ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด า น ค ว า ม
รับผิดชอบ ความขยัน ความอดทน 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและ
พรอมสูความเป็นมืออาชีพ 

 

5. สาชาชางยนตแ   
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 โครงการบอรแดสัญลักษณแเตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องตน 

AU 101 
AU 102 
AU 103 
AU 104 

139 

2 บอรแดแสดงเทคโนยียานยนตแ
สมัยใหม 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 

81 

3 โมเดล 3 มิต ิ
งานขับรถยนตแ 

AU 301 
AU 302 
AU 303 

105 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกสแและไฮ
ดรอลิกสแ 

ความตึงผิว AU 401-2 21 

5 โครงการปูายไวนิลสงเสริม
ความรูความเขาใจในงานเชื่อม
โลหะ 

การนําความรอน
ของโลหะ 

AU501-2 45 
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5. สาชาชางยนตแ 
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 โครงการบอรแดสัญลักษณแ
เตือนภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทักษะหลักการผานการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องตน 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

2 บอรแดแสดงเทคโนยียาน
ยนตแสมัยใหม 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงอันตราย
ตางๆจากการทํางานเพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัยโดยปราศจาก
อุบัติเหตุนักศึกษามาสารถบอก
ความหมายสัญลักษณแของบอรแด
ภายในโรงงาน 

 

3 โมเดล 3 มิต ิ เพ่ือใชสําหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนตแ
เพ่ือใหนักศึกษาไดฝึกขับรถดวยความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนตแ 

 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกสแ
และไฮดรอลิกสแ 

เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงน้ําหนัก
จําเพาะของเหลวแตละชนิดเพ่ือให
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหวางเหลวแตละชนิดเพ่ือให
นักศึกษาไดทดลองผานการ
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 โครงการปูายไวนิลสงเสริม
ความรูความเขาใจในงาน
เชื่อมโลหะ 

เพ่ือทดลองการนําความรอนของ
โลหะ เหล็ก ทองแดง และ
ทองเหลือง เพื่อใหนักศึกษาไดทําการ
ทดลองโดยใชอัตลักษณแชางยนตแ 
นักศึกษาไดฝึกฝนการทํางานเป็นทีม 
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6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกสแ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 

99 

6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เ พ่ือส ง เสริ ม ใหนั กศึกษาได
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพตรงตามอัตลักษณแ
ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสแ 
คือ ทํางานดวยความปลอดภัย 
ใ ส ใ จ ทุ ก ค ว า ม ป ร ะ ณี ต
สรางสรรคแนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(SAFETY TIDY INNOLOGY)
เ พ่ือส ง เสริม ใหนั กศึกษาได
พัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 

 

7. สาขาชางไฟฟูา 
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ กอเกิด
นวัตกรรมใหม 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 40 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 34 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศและ

ซอมบํารุง 
EP 301 48 

  
ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 

49 
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7. สาขาชางไฟฟูา 
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 
บุ คลิ ก ดี  มี ทั กษะ
เ ป็ น เ ลิ ศ  ก อ เ กิ ด
นวัตกรรมใหม 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1 ทําการทดลองการติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2 ทําการทดลองการควบคุมมอเตอรแ
ไฟฟูา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 3 ทําการทดลองการตอวงจรและปฏิบัติ
ใบงานไฟฟูากระแสสลับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทํา
ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ใ น ง า น
อุตสาหกรรม 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

1. สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวน

ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1 
 

CC Identity Project ปวช. 1  ผานรายวิชา 
Multimedia Program 
BasicObjectOriented 
Programming 
ปวช. 2  ผานรายวิชา Computer 
and maintenance 
ปวช. 3  ผานรายวิชา 
Multimedia for Presentations 

CC101 
IT 101 
CC201 
CC301 

24 
23 
37 
41 

ปวส. 1  CP CG 401-2ผาน
รายวิชา Database System and 
Design 
ปวส. 2  CP CG 501-2ผาน
รายวิชา Multimedia Package 

CP CG 401-2 
CP CG 501-2 

23 
23 
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1. สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
อัตลักษณแสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 CC Identity Project เป็นกิจกรรมผานรายวิชาในสาขา
เพ่ือสงเสริมอัตลักษณแ เ พ่ือให
นักศึกษาไดมีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับอัต
ลักษณแสาขา  

ประเมินผานรายวิชา 

 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่ม

นักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 
1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 
 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC302 

112 

AC 401-2 
AC501-2 

82 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณแสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยแบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ เชี่ยวชาญการบัญชี : กิจกรรม
การสอบสมรรถประจําวิชา
ของนักศึกษาแตละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน :  
ซื่อสัตยแบริการ : บริการ
วิชาชีพสูชุมชนโดยกาวสู
มาตรฐานสากล : จัดการสอบ
การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ
ผานรายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแตงกาย
ทุกวันอัตลักษณแและจัด
สอบอัตลักษณแ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพ และ 
ผานรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ 
ประจําชั้นปี 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจคาปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

 อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงมัน่
 สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ  
สาขาการตลาด 

การตลาด MK 101 
MK 201 
MK 301 

60 

การตลาด MK 401 
MK 501 

27 

ธุรกิจคาปลีก RM 101-2 
RM 201 

77 

 
3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจคาปลีก 
อัตลักษณแสาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด 
สรางสรรคแ สูการเป็นผูประกอบการใหม 

 อัตลักษณแสาขาธุรกิจคาปลีก : ทักษะการคาปลีกเป็นเลิศ กอเกิดความคิดสรางสรรคแ งานบริการมุงมัน่
 สูการเป็นผูประกอบการ ยุค 4.0 
 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแ  
สาขาการตลาด 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ 
อัตลักษณแ คุณคาและ
ความสําคัญของ 
อัตลักษณแนักศึกษา 

ใหความร่เกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณแท่ี
เป็นจุดแข็งวาดวยความ
อดทน พากเพียร 
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4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 Art of Service in Hospitality Art of Service in 
Hospitality 

HM101 
HM102 

62 

2 Japanese Communication 
at Work  

Japanese 
Communication at 

Work  

TG101 
TG102 

 

62 

3 Food Production  Food Production HM 201 
HM 201 

48 

4 Tour Operation Tour Operation
  
 

TG 201 
TG 202 

 

53 

5 English for Tour Guide 
  

English for Tour 
Guide   

TI 301 
TI 302 
TI 303 

79 

6  Niche Tourism   Niche Tourism TG401-2 12 

7 Housekeeping Management
  

Housekeeping 
Management  

HM 401-2 
12 

8 Meeting Incentive 
Convention Exhibition 
   

Meeting Incentive 
Convention 
Exhibition  

TG 501-2 
 

22 

9 Modern Drinks Modern Drinks HM501-2 24 
 

4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณแสาขาการทองเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 
อัตลักษณแสาขาการโรงแรม : มืออาชีพดานบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพรอมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Art of Service in 
Hospitality 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พั ฒ น า ต น เ อ ง ด า น ก า ร มี
บุคลิกภาพที่ดีผานกิจกรรมหนา
ชั้นเรียนในการนําเสนอหัวขอ
ต า งๆ ที่ ได รับมอบหมาย ฝี ก
ปฏิบัติจริ งในหัวขอศิลปะการ
ใหบริการ ฝึกปฏิบัติในการพูด 
การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การ

ประเมินผานรายวิชา  
Art of service in 
hospitality 
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ยืน การใชสายตา และการแตง
กายใหมีความเหมาะสม 

2 Japanese 
Communication at 
Work  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานการมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศที่ดี
ผานกิจกรรมหนาชั้นเรียนในการ
สื่อสารภาษาญี่ปุุนกับอาจารยแ
เจาของภาษา เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุุนในชีวิตประจําวัน เชน
การทักทาย การแนะนําตัวเอง 
กา ร สอบถามความต อ งกา ร
เบื้องตน 

ประเมินผานรายวิชา  
Japanese 
Communication at 
Work  

 

3 Food Production การปฏิบัติงานกลุมในการเรียนรู
ข อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ  เ พ่ื อ นํ า ไ ป
ประยุกตแใชในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา  
Food Production 

 

4 Tour Operation
  
 

การปฏิบัติงานกลุมในการเรียนรู
ขอควรปฏิบัติขณะนําเที่ยวใน
สถานะผูนําเที่ยวและในสถานะ
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ส ถ า น ที่
ทองเที่ ยวประเภทตางๆ เ พ่ือ
นําไปประยุกตแใชในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา  
Tour Operation 

 

5 English for Tour 
Guide   

โดยการสงเสริมใหนักศึกษามี
ค ว า ม รู แ ล ะ เ ข า ใ จ ใ น ก า ร
ดําเนินงานและการจัดการของ
โรงแรมในแตละตําแหนงโรงแรม 
ซึ่งมีการดําเนินการสอนหลาย
อยาง เชน แผนกหองอาหาร 
แผนกหองครัว แผนกบารแและ
เครื่องดื่มโดยมีการฝึกปฏิบัติจริง
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือกาวสูความ
เป็นมืออาชีพในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา  
English for Tour 
Guide   

 

6 Niche Tourism โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนําเสนอการคนควาหา
ขอมูล การฝึกปฏิบัติการนําเที่ยว
การนําเนอขอมูลแหลงทองเที่ยว
ที่ถูกตอง ประวัติศาสตรแไทยแต
ละยุคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูและพรอมสูความเป็นมือ
อาชีพดานการเป็นผูนําเที่ยว 

ประเมินผานรายวิชา  
Niche Tourism 
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7 Housekeeping 
Management  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนําเสนอการคนควาหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา  
Housekeeping 
Management  

 

8 Meeting 
Incentive 
Convention 
Exhibition  

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนําเสนอการคนควาหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา  
Meeting Incentive 
Convention 
Exhibition 

 

9 Modern Drinks 
 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน
กิจกรรมในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติ
ในการนําเสนอการคนควาหา
ขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา  
Modern Drinks 

 

 

 
5. สาชาชางยนตแ 
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 บอรแดสัญลักษณแเตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

งานเชื่อมและ
โลหะแผนเบื้องตน 

AU101 
AU102 
AU103 
AU 104 

36 
34 
33 
36 

2 บอรแดแสดงสัญลักษณแการตอวงจร
นิวเมติกสแและไฮดรอลิกสแ 

การตอวงจรนิวเม
ติกสแและไฮดรอ

ลิกสแ 

AU201 
AU202 

 

40 
41 

3 งานตรวจสอบปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง 
และจานจายไฟ ไฟฟูารถยนตแ 

AU301 
AU302 
AU303 

32 
40 
33 

4 งานพนสีชิ้นงาน คํานวณความ
แข็งแรงของวัสดุ 

AU 401-2 45 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 
นิวเมติกสแ 

ระบบนิวเมติกสแ AU 501-2 45 
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5. สาชาชางยนตแ 
อัตลักษณแสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 บอรแดสัญลักษณแเตือนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาทักษะหลักการผาน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคลองกับรายวิชางาน
เ ชื่ อ ม แ ล ะ โ ล ห ะ แ ผ น
เบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเขาใจหลักการใช
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเลือกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัย 
 

2 บอรแดแสดงสัญลักษณแการตอ
วงจรนิวเมติกสแและไฮดรอลิกสแ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ
ถึงขั้นตอนการตอวงจรนิว
เมติกสแและไฮดรอลิกสแ
เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สัญลักษณแของวงจรนิวเม
ติ ก สแ แ ล ะ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก สแ
นักศึกษามาสารถตอวงจร
ในระบบนิวเมติกสแและไฮ
ดรอลิกสแ 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

3 งานตรวจสอบปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง 
และจานจายไฟ 

เ พ่ื อ ให นั ก เ รี ย นต อ ว ง
ว ง จ ร ไฟ ฟู า แ ส ง ส ว า ง
รถยนตแ 

เพ่ือใหนักเรียนไดนําเสนอ
เทคโนโลยีหลอดไฟฟูา
รถยนตแสมัยใหม 
เพ่ือใหนักเรียนบูรณาการ
ใชอัตลักษณแของสาขางาน
ชางยนตแเขากับวิชางาน
ไฟฟูารถยนตแ 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

4 งานพนสีชิ้นงาน เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
ตัวแปรในสูตรการคํานวณ
เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สู ต ร คว าม เ ค น แ ร งดึ ง 
ความเคนแรงตัด ความ
เ ค น แ ร ง เ ฉื อ น  แ ล ะ
ความเครียด 

ประเมินผาน
รายวิชา 

 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 
นิวเมติกสแ 

เ พ่ือทดลองการทํางาน
ร ะ บ บ นิ ว เ ม ติ ก สแ แ ล ะ      

ประเมินผาน
รายวิชา 
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ไ ฮ ด ร อ ลิ ก สแ  เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษาไดทําการทดลอง
โดยใชอัตลักษณแชางยนตแ 
นักศึกษาไดฝึ กฝนการ
ทํางานเป็นทีม 

 
6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่ม

นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกสแ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 

99 

 
6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 
อัตลักษณแสาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
บุคลิ กภาพที่ เ หมาะสมในสาขา
วิชาชีพตรงตามอัตลักษณแของสาขา
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกสแ คือ ทํางาน
ดวยความปลอดภัย ใสใจทุกความ
ป ร ะณี ต ส ร า ง ส ร ร คแ น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยี  (SAFETY TIDY 
INNOLOGY)เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน
สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาชางไฟฟูา  อัตลักษณแสาขา :  
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

ติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน
อาคาร 

EP 101 40 

ติดตั้งไฟฟูานอกอาคาร EP 201 34 
ระบบเครื่องปรับอากาศ
และซอมบํารุง 

EP 301 48 

ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 

49 

ติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน
อาคาร 

EP 101 40 

 
7. สาขาชางไฟฟูา 
อัตลักษณแสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณแ 

บุคลิกดี : ตรวจเช็คการแตงกาย
ทุกวันอัตลักษณแและจัดสอบอัต
ลักษณแตามมาตรฐานรายวิชา 
มีทักษะเป็นเลิศ: บริการวิชาชีพ   
สูชุมชนโดยกิจกรรมวัดแววความ
ถนัดทางวิชาชีพผ านรายวิชา
โครงการ 
กอเกิดนวัตกรรมใหม : บริการ
วิชาชีพสูชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทางวิชาชีพผาน
รายวิชาโครงการ 

ประเมินผาน
รายวิชา และ

ผานการประเมิน
กิจกรรม 
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จากตารางสรุปผลไดวา สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแ
สาขาวิชาชีพเห็นไดจากนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพและทุกชั้นปีไดเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
รอยละ 100  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ
อยางชัดเจนกลาวคือมีการเสนอรางโครงการกอนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้งและมีระยะเวลาในการทํากิจกรรม
อยางชัดเจนโดยจัดกิจกรรมปีการศึกษาละ 2 ครั้งแยกเป็นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพตางๆที่จัดขึ้นลวนสอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพของแตละสาขา
วิชาชีพอยางขัดเจน และมีเกณฑแการประเมินผานกิจกรรมที่ชัดเจนผานรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดเรียน   

ตารางผลสรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
จากตารางสรุปไดวา จํานวนผูสําเร็จการการศึกษาไดเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณแสาขาวิชาชีพของ

แตละสาขานั้นคิดเป็น รอยละ 100 คือ เขารวมการประเมินทุกคน ผลคือประสบความสําเร็จในการพัฒนา      
อัตลักษณแสาขาวิชาชีพใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการได สอดคลองกับตารางขางลางตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการการศึกษาในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 

เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 76 76 100 

2 สาขาการบัญชี 48 48 100 

3 สาขาการตลาด 39 39 100 

4 คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 113 113 100 

5 สาชาชางยนตแ 150 150 100 

6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกสแ 38 38 100 

7 สาขาชางไฟฟูา 73 73 100 

รวม 536 536 100 
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ผลสะท้อน 
 จากการเขารวมโครงการผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณแและ
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณแ อยู ในระดับดีมาก และเห็นควรใหมีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณแตอไป        
เพราะผูสําเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชนแของอัตลักษณแสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ         
ในอนาคต และเป็นอัตลักษณแที่สถานประกอบการณแตางๆก็เห็นวาเหมาะสมตอสาขาอาชีพนั้นๆอีกดวย 
 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณแแสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาไดมีการพัฒนาอัตลักษณแตรงตาม           
อัตลักษณแสาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันใหผูสําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จและ
มีอัตลักษณแที่โดดเดน เพ่ือสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตตอไปได 
 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณแทางวิทยาลัยก็ไดเห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการรวม
ดวยจึงไดมีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณแของนักศึกษาผานสถานประกอบการดวยซึ่งไดรับความรวมมืออยางดี
เยี่ยมในการชวยประเมินและรวมกันพัฒนานักศึกษาไปพรอมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ไดรวมมือ               
มีมากมาย อาทิเชน สถานประกอบการทางราชการ ตํารวจทองเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มี 
มาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวรแ สถานที่ทองเที่ยว เชนปางชาง สถานประกอบการสวนใหญใหคําชื่นชม
นักศึกษาวามีความพรอม และมีอัตลักษณแที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อยางเหมาะสม 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหผูสําเร็จการศึกษา      

ไดฝึกทักษะการทํางานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข          
ในสิ่งที่ผูสําเร็จการศึกษาชอบและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพไดมองเห็นการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาเป็น
สําคัญและวิทยาลัยเชื่อวาทักษะการทํางานพ้ืนฐานตางๆจะเกิดขึ้น ไดนั้นผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณลักษณะ       
ที่โดดเดนในสาขาวิชาชีพอยางชัดเจนเพื่อขีดความสามารถในการทํางานในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณแของ
ผูสําเร็จการศึกษานั้นเป็นการสรุปรวมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย                
มีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษารวมกันวาผูสําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเดนและ
เหมาะสมสูความตองการของสถานประกอบการในอนาคตตอไป  

จุดควรพัฒนา 
 1. เวลาในการเตรียมความพรอมในการเตรียมอุปกรณแในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีนอย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละฐานใหเพียงพอตอการทํากิจกรรมโครงการ 
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3.2.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 ผูบริหารสถานศึกษาไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจัดใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2563 
ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการ
ประจําปี 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายใน     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda) 
5. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2. การมีสวนรวมของครูและบุคลากรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา      และแผนปฎิบัติการประจําปี 
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีการติดตามการสงงาน ในแตละสัปดาหแ (Agenda) 
5. ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
  นาวสาวพรชนก  อุดทา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  1. ดร.ธนภัทร      มัน่คง 
  2. นายเอกชัย   ใจเมคา 
  3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล  
สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

มี  

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฎิบัติการประจําปี 

มี 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ 
(Agenda) 

มี 

5. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

  

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 
ผลสัมฤทธิ์  
          เชิงปริมาณ: ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยนําวงจร
บริหารงาน เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใชในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานอยางเป็นระบบ  ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาแลว การมีสวนรวมของอาจารยแบุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจบรรลุตามเปูาประสงคแที่กําหนดไวดวย 
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1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับทุกสวน            
ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียน  ประกอบดวย 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 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขา
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2565  และแผน
ปฎิบัติการประจําปี 2563 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่ง
วิสัยทัศนของสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  พันธกิจที่ 1 สงเสริมใหผูเรียน มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1   สรางศักยภาพผูเรียน มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี       
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

    พันธกิจที่ 2 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถใหผูเรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21   

  พันธกิจที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 สรางรากฐานใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี 
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี  

  กลยุทธ์ที่ 4 สรางกลไก การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    
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กลยุทธ์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑแ  อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร 
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนแ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนยแวิทยบริการ 
สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑแ  

 พันธกิจที่ 7 สงเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงาน        
ตนสังกัด  

กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด 

พันธกิจที่ 8 สงเสริมการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเขมแข็งการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคแกรตาง ๆ         
ทั้ง ในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหงการเรียนรู 

พันธกิจที่ 9  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย           
ที่สามารถนําไปใชประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สรางความเป็นเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
งานวิจัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนแและเผยแพรสูสารณชน   

  พันธกิจที่ 10  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพตรง
ตามความ ตองการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สรางศักยภาพใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณแสาขา
วิชาชีพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ   

3. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน         
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)  
5. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
6. รอยละครูและบุคลากร ที่มีสวนรวม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 

มีคาคะแนน อยูที่รอยละ 97.31 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ล าดับ ประเด็นการด าเนินการ 
จ านวนครูและ

บุคลากร 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2563  
**ผูเขารวมประชุม (ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร 
หัวหนาแผนก/สวนงาน) 

16 16 100 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

87 84 96.55 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2563 87 83 95.40 
ค่าเฉลี่ยรวม 97.31 

 
เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ

บุคลากร 
1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับ           

ทุกสวน ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียนประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น  
2. ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัด

ใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สวนงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดทํา ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)           
1 ครั้ง/สัปดาหแ 

4. สถานศึกษาจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน   
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
มีความรูความเขาใจการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         
ตามวัตถุประสงคแการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.55 มากที่สุด 

2 
ครูบุคลากรมีสวนรวมดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจําปี     
ในการประกันคุณภาพและทํางานเป็นทีม 

4.62 มากที่สุด 

3 

ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพรวมกัน กําหนดนโยบาย
อยางเป็นระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึ กษาและจั ด ใหมี การประ เมินคุณภาพภายใน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.66 มากที่สุด 

4 
ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาหแ (Agenda)      
ชวยให พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

4.72 มากที่สุด 

5 
การประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุก
ปีการศึกษา 

4.70 มากที่สุด 

รวม  4.65 มากที่สุด 
 

5. ผลการประเมิน การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร         
มีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ มากที่สุด มีคาคะแนนที่ 4.65  
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ผลสะท้อน: องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ไดรับเกียรติรวมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพ่ือเขารับรางวัล
พระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาเชียงใหม 
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ดร.ธนภัทร มั่งคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม เขารวมการสัมมนา 
ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญสามัญประจําปี ครั้งที่ 45 ของสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดพิษณุโลก และปฎิบัติหนาที่อุปนายกฝุายวิชาการ
สมาคม นําเสนอแผนการพัฒนางานวิชาการในปี 2564 ใหกับผูบริหารอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศไดรับทราบ 
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วันที่ 24-25 กันยายน 2563 ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ รวมประชุมผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ โดยทานเลขาธิการ สอศ . 
ผูอํานวยการสํานักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภแในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หองประชุมเรนโบวแ ฮอลลแ ชั้น17 
ใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร 
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วันที่ 23 ก.ย.2563 ผกท.พ.ดร.ธนภัทร มั่งคง ปฎิบัติหนาที่อุปนายกสมาคม ไดรับมอบหมายจาก

นายกสมาคมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารของ ศฝ.นศท. มทบ.๓๓ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ใหนํา
ประชุมแกไขระเบียบขอบังคับสมาคมใหมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เป็นไปดวยความเรียบรอยดี ไดรับ
ความรวมมืออยางดียิ่งจากผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารแตละสถานศึกษา 
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7. ไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด  ประจําปีการศึกษา 

2561โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ดานอาชีวศึกษาดวย
คะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 
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8. เป็นสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ชวย 9 รุนที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) 

 

 

 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผูเรียน  
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปูาหมาย แนว

ทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชอยางชัดเจนโดยเนนการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีวิธีดําเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

5. มีการจัดทํารายงาน และนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของวิทยาลัย
เผยแพรอยางตอเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเป็นระบบ
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

2. การสงเสริมใหอาจารยแนําความรูและประสบการณแจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการ
สอนได 

3. อาจารยแและบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจของระบบงานประกันคุณภาพ   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การสรางเครื่องมือ เพ่ือปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยการจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดใหมีการ
อํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอมูลจากสวนกลาง เนื่องจากแตละแผนกมีภาระงานคอนขางมาก และควรมี
การสื่อสารระหวางแผนก เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ควรสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสงเสริมบทบาทของอาจารยแและ
บุคลากร  นําความรูและประสบการณแจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน  

3. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษากอนเปิดภาคเรียนในแตละปีการศึกษา
เพ่ือที่ครูและบุคลากร จะไดมีความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 
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สวนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ด้านความรู้ 

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานติดตามผูสําเร็จการศึกษาและประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ปี  

1. เ พ่ือสง เสริมใหผู เรียน              
มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 
2. เพ่ือประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาดานความรู เกี่ ยวกับ        
ขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ทํางาน โดยเนน   
ความรู 

1. ร อยละของผู สํ า เ ร็ จการศึกษา
สามารถศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ
อิสระไดภายใน ระยะเวลา 1 ปี 
2.สถานศึกษาไดรับผลการประเมิน      
ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  จ า ก ส ถ า น
ปร ะก อบก า ร  ห รื อ ส ถ าน ศึ ก ษ า  
นักศึกษาที่เรียน ทํางานโดยเนนความรู
เชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง ไดรับ
ผลคะแนนการ อยู ในระดับ 4.51      
ขึ้นไป 

รอยละ 85 
 
 

รอยละ 70 

1,440 อ.อาภรณแศิริ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 งานสรุปผูสําเร็จการศึกษาประจําปี  1. นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได
ภานยในระยะเวลาที่สถานศึกษา
กําหนดเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จ
จริง 

1. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กําหนดเทียบกับจํานวน
นักศึกษาแรกเขา ผานการประเมิน    
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 500 อ.อัญจารียแ 

3 งานสรุปผลการเรียนประจําปี 1. เพ่ือสรุปผลการเรียนของ
นักศึกษาประจําปีการศึกษา 

1. รอยละของผู เรียนที่สํา เร็จ
การศึกษามีผลการเรียนสะสมไมต่ํากวา 
2.00 

รอยละ 60 500 อ.อัญจารียแ 

4 โครงการสอบ V-net  1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
เกี่ยวกับ ขอเท็จจริงตามหลักการ 
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยว    
ของกับสาขาวิชาที่เรียน 

1.รอยละของผูสําเร็จ การศึกษามีผล
คะแนนการสอบ V-net ผานเกณฑแ
ระดับจังหวัด ไมนอยกวา รอยละ 50  

รอยละ 60 27,364 อ.ปฐพล 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ้

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู  สูสมรรถนะ 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูมาประยุกตแใช ในการ
สรางผลงาน และการ 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามี
กระบวนการเรียนรูดานวิชาการ
ที่หลากหลาย 
3. วิทยาลัยฯ ไดสงเสริม
บรรยากาศการ เ รี ยนรู ด าน
วิชาการท่ีหลากหลาย 

1.ร อยละขอ งนั กศึ กษา  เ ข า ร ว ม
โครงการเปิดโลกการเรียนรูสูสมรรถนะ 
2.รอยละของนักศึกษาไดเรียนรูและ
เ ข า ใ จ ส ม ร ร ถ น ะ ด า น วิ ช า ชี พ ที่
หลากหลายระดับ 4.51ขึ้นไป 
3.วิทยาลัย สถานประกอบการและ
หนวยงาน  ทั้งภาครัฐและ เอกชน     
มีความสัมพันธแอันดี   ดานการมีสวน
รวม ในการจัดการศึกษารวมกัน 

รอยละ               
90 

 
รอยละ 80 

 
 

10 แหง 

80,710 อ.เอกชัย 

2 โครงการสอบสมรรถนะรายวิชา  
 

1. เพ่ือสงเสริมใหผู เรียน        
มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 
21 

1.รอยละของนักศึกษาทุกสาขางาน
ผ านการ เ ข า สอบสอบสมรรถนะ
รายวิชา  
2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
สมรรถนะรายวิชา 

รอยละ 90 
 
 

รอยละ 90 

243,084 อ.ไอลดา 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ Smart Classroom  1. เพ่ือสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใหนักศึกษามี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ       
ที ่21 

1. รอยละของอาจารยแไดจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อ ICT ในการ
เรียนการสอน 

รอยละ 90 500 อ.นิชาภา 

4 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ความสามรถทางวิชาการ 
วิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
2. เพ่ือใหนักศึกษาได
ประมวลความรู ทักษะ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของตนเอง
ตลอดหลักสูตร 
3. เพ่ือใหบุคลากรและ
วิทยาลัยฯ ไดติดตามพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยแเพ่ือนํามา
พัฒนาตอไป 

1. รอยละของนักศึกษาเขารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑแและวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสํานักงาน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า            
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
เกณฑแมาตรฐานวิชาชีพ  
 

รอยละ 90 
 
 
 
 
 

รอยละ 90 

20,000 อ.ปฐพล 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหงชาติ 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะกําลังคน
ใหมีโอกาสทํางานมากขึ้น ทั้ง
ในสวนที่ เป็นความตองการ
ขอ ง ตล า ดแ ร ง ง า น  แ ล ะ
ประกอบอาชีพอิสระ  
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะใหมใหกับผู
วางงาน ผูสําเร็จการศึกษา 
โ ด ย ผู ผ า น ก า ร ท ด ส อ บ
ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู
ความสามารถกลับไปทํางาน
ในสถานประกอบการหรือใน
ทองถิ่นได 

1. รอยละของนักศึกษา เขารับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุก
สาขางานที่เปิดสอบ 
2. รอยละของนักศึกษาที่เขา
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานมีผล
ผานการทดสอบ 

รอยละ 70 
 
 

รอยละ 70 

69,751 อ.เกยีรติศักดิ์   
อยูดี 

6 โครงการสังคมไรเงินสด Mymo  go to 
school 

1. เพ่ือเป็นการสรางรากฐาน 
ใ ห แ ก นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ
บุ ค ค ล า ก ร ข อ ง วิ ท ย า ลั ย        
ในการกาวเขา สูยุคสังคม        
ไรเงินสด  

1. รอยละของ ผูบริหาร อาจารยแ
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนให
ความสนใจในการเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 500 อ.กิติยาภรณแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการตลาดนัด PYT   1. เพ่ือฝึกทักษะการเป็น
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห กั บ
นักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาไดฝึก
ทักษะการคิดวางแผนการบริหาร
จั ด ก า ร สํ า ห รั บ ก า ร เ ป็ น
ผูประกอบการ อยูในระดับ 4.51 
ขึ้นไป 

รอยละ 100 500 อ.ประไพวัลยแ  

8 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงคแผานการเรียนรูนอก
สถานที่อยางมีความสุข 

1.นักศึกษา ประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  
เขารวมโครงการทุกคน 

ดําเนินการทุก
สาขางาน 

161,420 อ.อภิวัฒนแ 

9 โครงการครูชุมชน 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่
ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ขึ้ น 
(ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน) 

1. นักศึกษา ประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขา
รวมโครงการทุกคน ทุกสาขางาน 

ดําเนินการทุก
สาขางาน 

24,600 อ.วารีวรรณ 

10 โครงการ Five Stars  Language 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
 

1. รอยละของนักศึกษาสามารถ
สื่อสารภาษาที่ได เรียนเพ่ิมเติม 
และนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพในอนาคต      
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 4,000 อ.ยุรดี 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการส ง เสริมทักษะการทํางาน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง    
(คาย SMSQ)         

1. เ พื ่อส ง เสร ิม ให
น ัก ศ ึก ษ า ม ีท ัศ น ค ต ิที่
ถูกตอง และมีคุณลักษณะ
ที่มีความพรอม กอนออก
เ ร ีย น ร ว ม ส ถ า น
ประกอบการ 

1. รอยละของน ักศ ึกษาระด ับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ทุกคนมีความเขา ใจเห ็นความสําค ัญ 
และมีทัศนคติที ่ด ีต อการ เร ียน อยู ใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 
 
 
 

65,000 อ.กนกพร 

12 โครงการ เตรียมความพรอมการสอบ 
HSK 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พรอมสอบวัดระดับความรู
ภาษาจีน HSK ใหแก
นักศึกษา 
 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ผ านการสอบวัดระดับความรู ความรู
ภาษาจีน HSK ตามเกณฑแที่ตั้งไว 

รอยละ 90 1,200 อ.จิราพรรณ 

13 โครงการ Project approach 1สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ความรู ใหมในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือสรางองคแความรูดวย
ตนเอง 

1.รอยละของนักศึกษาที่สามารถสรางองคแ
ความรูไดดวยตนเอง ผานการเรียนแบบ 
Project approach 

รอยละ 70 92,240 อ.ปณิชา 

14 โครงการ  Happy Vocabulary 1.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามี
ค ว า ม รู  คํ า ศั พ ทแ
ภาษาอังกฤษและประโยคที่
ใชในชีวิตประจําวัน 

1.ร อ ย ล ะ ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า ที ่ผ า น ก า ร
ป ร ะ เ ม ิน ก า ร ท ด ส อ บ คํ า ศ ัพ ทแ
ภาษาอังกฤษและประโยคภาษาอังกฤษ
ที่ใชใน ชีวิตประจําวัน Quiz 8.00น. 

รอยละ 70 4,000 อ.รัชนก 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
              ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์ 

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการ
ใหความรูสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู 
และผูเรียน  

4 โครงการ - อ.เตือนใจ 

2 โครงการ อาชีวศึกษาเอกชนตนแบบปลอด
บุหรี่ 

1. เพ่ือใหนักศึกษาของ
วิทยาลัยหางไกลจากการสูบ
บุหรี่ 100% 

1. มีกิจกรรมใหความรูและสราง
ความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
บุหรี่ใหกับนักศึกษา 

3 กิจกรรม 1,000 อ.วรัษทญา 

3 โครงการวันแม 
 

1. สถานศึกษาสงเสริม 
สนับสนุน ใหมีการจัดโครงการ
ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยแ สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุขและทะนุบํารุงศาสนา  

1. รอยละของนักศึกษาทั้งวิทยาลัย 
มีความสนใจ ใสใจ ในการเขารวมใน
กิ จกร รมแต ละด านอย า งดี ม าก      
ทําใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ 
2. รอยละของนักศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ 
ด านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริยแ สงเสริมการ 

รอยละ 90 
 
 
 

รอยละ 90 

1,000 อ.อัจฉรา 
จินะกาศ 

4 โครงการวันพอ  
 

1,000 อ.ปิยนันทแ 

5 โครงการ Art and culture day 
 

15,000 อ.ศิวพร 

6 โครงการ พุทธมามกะ 
 

4,872 อ.สรารัตนแ 

7 โครงการไหวครู 3,000 อ.ษรัญชนก 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 4 
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน
แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา  1 กิจกรรม 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

   

8 กิจกรรม College is my home 
 
 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน 
ใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษแสิ่งแวดลอม และกํากับ
ดูแลใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุก
คน 

1. รอยละของนักศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะ กิจกรรมดานการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม และกํากับดูแลใหผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมทุกคน อยูในระดับ 4.51 
ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

2,800 อ.ชฎาภรณแ 

9 โครงการ ประหยัดพลังงาน 1.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามี
ความรู  ความเขา ใจเกี่ ยวกับ
สถานการณแพลังงาน และวิธีใน
การประหยัดพลังงาน  

1.สถานศึ กษามี กิ จ กร รมที่ ไ ด ปลู ก
จิตสํานึกใหนักศึกษา มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณแพลังงาน และ
วิธีในการประหยัดพลังงาน 

3 กิจกรรม 5,000 อ.เชิดชูเกียรติ์ 

10 โครงการ Sport  Day 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ 

1. รอยละของ นักศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะ ใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 31,020 อ.ภาสกร 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 
 

โครงการ  Family  Day  
 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน          
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดาน
นันทนาการ  

1. รอยละของนักศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะ กิจกรรมดาน
นันทนาการ อยู ในระดับ 4.51       
ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

10,440 อ.เตือนใจ 

12 โครงการ  First  Day รอยละ 90 
 

3,250 อ.เตือนใจ 

13 โครงการ สงเสริมกีฬา 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางดานกีฬาของ
นักศึกษา 

1. สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมทํา
กิจกรรมกีฬาทั้ งภายนอกและ
ภายในวิทยาลัย 

7 กิจกรรม 40,000 อ.วิชาญ 

14 โครงการ องคแการนักวิชาชีพแหงประเทศ
ไทย อวท. 

1. เพ่ือใหนักศึกษาองคแการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทยไดเรียนรูถึงการบริหารจัดการ
ภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ไดอยางเหมาะสม 

1. สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรม
วิชาชีพครบทุกสาขางาน  

ครบ 10,000 อ.พรชัย 

15 โครงการ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถและมีประสบการณแ
ในการทํางานตรงตามสาขาวิชาที่
เรียน 
 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โคร งการ ได ฝึ กทั กษะความรู 
ความสามารถทางวิชาการและ
วิ ช าชีพตามสาขาวิ ช าที่ เ รี ยน          
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 - อ.รมิดา 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการพัฒนาอัตลักษณแ 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา    
ไดพัฒนาอัตลักษณแของตน     
ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ ส า ข า
วิชาชีพ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทัศนคติ และบุคลิกภาพให
เหมาะสมสอดคล องกับ          
อัตลักษณแของสาขาวิชาชีพ 

1. รอยละของนักศึกษา เขารวมโครงการ
สงเสริมพัฒนา อัตลักษณแ ของตนให
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ อยู ในระดับ 
4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 34,590 อ.ศริิขวัญ 

17 โครงการลูกเสือชอสะอาด 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักมี
น้ําใจและชวยเหลือผูอื่น 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
ความตระหนักและชวยกัน
สอดสองการคอรัปชั่นทุจริต 
3. ใหนักศึกษาไดรูจักการมี
วินัยในตอตนเองและผูอ่ืน 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมมีจิตอาสา 
ชวยกันสอดสองการคอรัปชั่นทุจริต อยูใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 
 

รอยละ 80 3,000 อ.จิรวิทยแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 
 

โครงการ รด.จิตอาสา 
 

1. เ พ่ื อ ใช ง า น  “รด . จิ ต
อาสา”ตามลักษณะงานของ
วิทยาลัยฯ ในการสรางการ
รั บ รู แ ล ะ เ ป็ น สื่ อ ก ล า ง
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธแ  ก า ร
ขับเคลื่อน ตลอดจนการ
ช ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น ต า ม ขี ด
ความสามารถ  

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให 
นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา(ชวยเหลือ
ผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน) ปฏิบัติงานเพ่ือ
ชวยเหลือสังคมเป็นสวนรวม สนับสนุนงาน
ของวิทยาลัยฯ ในการประชาสัมพันธแ และ
สนับสนุนงานของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และรัฐบาลเป็นรูปธรรม มุงสูความ
สงบเรียบรอย และความมั่นคงของชาติ 

4 กิจกรรม 5,000 อ.สุริยะ 

19 โครงการ สถานศึกษาวิชาทหารแขงขัน 1 .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี
ระ เบี ยบวินั ย เสริมสร า ง
ค ว า ม ส า มั ค คี       มี
อุดมการณแความรักชาติ
ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร             
ในสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารใหมีระเบียบวินัย เสริมสรางบุคลิกภาพ
ที่ดี และความเป็นผูนํา 
 

4 กิจกรรม 5,000 อ.สุริยะ 

20 โครงการคายราชพฤกษแ  
 

1. เพ่ือเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหมกอนเขามา
ศึกษาในแตละปีการศึกษา 

1. รอยละของศึกษาใหมที่เขารวมโครงการ
คายราชพฤกษแ สามารถเรียนรูการปรับตัวใน
การอยูรวมกันกับสังคม อยูในระดับ 4.51 
ขึ้นไป 

รอยละ 90 20,000 อ.ธิดารินทรแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการ บริหารความเสี่ยง 6 ดาน 1. เพ่ือดูแลและปูองกัน
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษา ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรู อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 
 

4,000 อ.รุงนภา 

22 โครงการ ระบบชวยเหลือติดตาม
นักศึกษา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ
ในการใชชีวิตที่ดี  ประสบ
ความสํา เร็จ ในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
สามารถจบหลักสูตรไดภายในระยะเวลาที่
สถานศึกษากําหนด  

รอยละ 80 
 
 

3,000 อ.รุงนภา 

23 โครงการ สืบฮีดสานฮอยลอย กระทง      
ยี่เป็ง 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการ
มีสวนรวมในการอนุรักษแ 
และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงาม
ของชาวลานนา 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมี
สวนรวมในการอนุรักษแ และฟ้ืนฟู ประเพณี
อันดีงามของชาวลานนา  อยูในระดับ 4.51 
ขึ้นไป 

รอยละ 90 680 อ.ชานนทแ 
เชี่ยวชาญ 

24 โครงการ Fin D We Can Do.  
(สงเสริมเรื่องการออม) 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีวินัย
ท า ง ก า ร เ งิ น  โ ด ย ใ ช
กระบวนการออม  

1. รอยละของนักศึกษาไดฝึกนิสัยรักการ
ออม  โดยมีสถิติการออมที่เพ่ิมขึ้น อยูใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 - อ.เตือนใจ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการ สังคมไรเงินสด Mymo go to 
School 

1. เพ่ือเป็นการสราง
รากฐาน ใหแกนักศึกษา 
และบุคคลากรของวิทยาลัย 
ในการกาวเขาสูยุคสังคมไร
เงินสด 

1. รอยละของผูบริหาร อาจารยแบุคลากร
และนักศึกษาทุกคนใหความสนใจในการเขา
รวมโครงการ 

รอยละ 
100 

500 อ.เตือนใจ 

26 โครงการ แสวงหาแหลงทุนการศึกษาจาก
ภายนอกใหผูเรียน 

1. นักศึกษามีโอกาส ที่จะ
ไดรับทุนการศึกษาอ่ืนๆมาก
ขึ้น  
 

1. เพ่ือแสวงหาทุนสงเสริมเพ่ือการศึกษา
จากหนวยงานภายนอกสถาบัน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการทางศึกษาใหแกนักศึกษาที่
ตองการทุนการศึกษา 

4 ทุน 1,000 อ.ชนกชนมแ 

27 โครงการ วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ  

1. เพ่ือใหครูและบุคลากรมี
ความเขาใจ คานิยมของ
องคแกร และวัฒนธรรมใน
องคแกรมากข้ึน 

1. รอยละของครูและบุคลากรมีความเขาใจ 
คานิยมขององคแกร และวัฒนธรรมในองคแกร
มากขึ้น อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 13,560 อ.สถาพร 

28 โครงการ วัน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรมาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระชิรเกลา
เจาอยูหัว 

1. สถานศึกษาสงเสริม 
สนับสนุน ใหมีการจัด
โครงการดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริยแ  

1. รอยละของนักศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริยแ ในระดับ 4.51      
ขึ้นไป 

รอยละ 90 - อ.ปราโมทยแ 

 
 
 
 
 



  275 
 

 

 

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการ วัน เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

1. สถานศึกษาสงเสริม 
สนับสนุน ใหมีการจัด
โครงการดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริยแ  

1. รอยละของนักศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริยแ ในระดับ 4.51       
ขึ้นไป 

 รอยละ 90 - อ.จุทามาศ 

30 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการอนุรักษแ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. สถานศึกษามีโครงการที่
ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ กษ า ไ ด
เ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ
ศิลปะวัฒนธรรม 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ
ศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 176,300 อ.ปฎิพร 

31 โครงการ รณรงคแการสวมหมวกกันน฿อค 1.สถานศึกษามีโครงการที่
ส ง เสริมใหนักศึกษาขับขี่
ปลอดภัยและวินัยจราจร 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
รณรงคแการสวมหมวกกันน฿อคอยูในระดับ 
4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 1,152 อ.ปวเรศ 

32 โครงการ To Be Number one  1. สถานศึกษามีโครงการ 
ที่สงเสริมใหนักศึกษา เป็น
คนเกงและเป็นคนดี 

 1. รอยละของนักศีกษา ที่เขารวมโครงการ 
ไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแดาน เกง 
และดีอยูในระดับ 4.51 ขึน้ไป 

รอยละ 80 3,000 ส.อ.กันตแทรากรณแ 

33 โครงการทําบุญตักบาตร 1. สถานศึกษามีโครงการที่
สงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวน
ร วม ในการอนุ รั กษแ พุทธ
ศาสนา 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมไดพัฒนา
คานิยมที่พึงประสงคแและสํานึกในความเป็น
ไทยอยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 10,000 อ.ปวเรศ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการ Little Manager 1.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
ความรูความสามารถของนักศึกษา     
ใหสามารถพัฒนาทักษะดานการเป็น
ผูนํา และดานความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาใหสามารถพัฒนา
ทักษะดานการสื่อสาร 

1. รอยละนักศึกษาที่เขารวม อบรมพัฒนา
ในโครงการ Little Manager  
2. นักศึกษาที่ สามารถพัฒนาทักษะ การ
เป็นผูนํา ความรับผิดชอบและการสื่อสาร 
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 
 

รอยละ 85 
 
 
 

85 อ.จิตตรารัตนแ 
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   มาตรฐานที่  1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
   ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม) 

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอัตลักษณแ 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณแ ข อ ง ต น             
ใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทัศนคติ และบุคลิกภาพให
เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ        
อัตลักษณแของสาขาวิชาชีพ 

1. รอยละของนักศึกษา เขารวมโครงการ
สงเสริมพัฒนา อัตลักษณแ ของตนให
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ อยู ในระดับ 
4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 34,590 อ.ศิริขวัญ 
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มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   

         ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รวมกับสถานประกอบการ 

1. เ พ่ือสง เสริมใหผู เรี ยนมี
คุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี    

1. รอยละของสาขางานที่พัฒนาหลักสูตร
รายวิชารวมกับสถานประกอบการ  

รอยละ 90 13,718 อ.ปรีดา 

2 โครงการ พัฒนาหลักสูตรการเตรียม
ความพรอมผู เรียนสายอาชีพรวมกับ
สถานศึกษาเครือขาย  

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
สงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ของรัฐบาล และการปฏิรูป
การเปลี่ยนภาพลักษณแการ
เ รี ย น ส า ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า           
ใหนักเรียนและผูปกครองเกิด
ความเชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (Pre-VEd.) รวมกับโรงเรียน
เครือขาย 
 

4 แหง 
 
 
 
 
 
 

10,000 อ.ปรีดา 

3 โครงการ พัฒนารายวิชาทักษะชีวิต          
Skill For Life 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะใน
การใชชีวิตที่ดี สามารถดํารง
ตนอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนได
อยางเป็นสุข 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดพัฒนาทักษะในการใชชีวิต สามารถดํารง
ตนอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางเป็นสุข           
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป  

รอยละ 90 1,000 อ.นครินทรแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ สงเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ สอดคล องกับ
คว ามต องก ารขอ งสถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน 

1. รอยละของสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิขาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี 
รวมกับสถานประกอบการ 

รอยละ 90 28,000 อ.เชาวฤทธิ์ 

5 โครงการ พัฒนาชุดการเรียนรูหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ   

1. เพ่ือใหอาจารยแผูสอนมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนา       

1. รอยละของครูผูสอนมีความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการทําชุดการเรียนรู
ในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 3,000 อ.ปรีดา 

6 โครงการ บริการวิชาการวิชาชีพหรือทํา
ประโยชนแ ตอชุมชน (Fixit  center)            
ทุกสาขาวิชา 

1. เพ่ือใหชุมชนไดรับการ
บ ริ ก า ร ด า น วิ ช า ชี พ จ า ก
นักศึกษาทําใหเกิด  

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  ที่สงเสริมให
นักศึกษาไดบริการดานวิชาการและวิชาชีพ 

4 กิจกรรม 10,000 อ.ณัฐวุฒิ 

7 โ ค ร งก า รส ง เ ส ริ ม  ทั กษ ะกา ร ฝึ ก
ประสบการณแทักษะวิชาชีพ 

 1.เ พ่ือใหนักศึกษามี โอกาส
เรียนรูและฝึกประสบการณแ
ดานทักษะวิชาชีพจากการ
ทํางานจริง 

1.ร อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ผ า น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณแดานวิชาชีพตรงตามสาขางานของ
ตนเอง 
2.รอยละของสถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณแ
วิชาชีพอยูในระดับ 4.51   ขึ้นไป 

รอยละ  90 
 
 

รอยละ  80 

22,750 อ.ปฐพล 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนตน (Pre-Vocational 
Education : Pre-VEd.) 

เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
สงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ของรัฐบาล และการปฏิรูป
การเปลี่ยนภาพลักษณแการ
เ รี ย น ส า ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า            
ใหนักเรียนและผูปกครองเกิด
ความเชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (Pre-VEd.) รวมกับโรงเรียน
เครือขาย 

4 แหง 10,000 อ.ปุณยาภา 
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    มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   
   ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานสรุป ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ
จํานวนตามเกณฑที่กําหนด 

1. สถานศึกษามีครูผูสอน      
ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา 

1. รอยละของครูในสถานศึกษา มีความรู 
ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขา 

รอยละ 90 
 

100 อ.จิรนันทแ 

2 โ คร งการ พัฒนาครู ด านคุณธรรม 
(วัฒนธรรมองคแกร)  

1. ครูและบุคลากรเขาใจถึง
วัฒนธรรมขององคแกร 

1. รอยละของครูและบุคลากร  มีความ
มุ ง มั่ น ใ นก า รป ฏิ บั ติ ง า น  รั บ ผิ ด ช อบ            
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอยางที่ดี 

รอยละ 90 
 

100 ดร.ธนภัทร 

3 โ ค ร งก า ร พั ฒ นา ค รู ด าน วิ ช า ก า ร        
และงานวิจัย 

1. เ พ่ือสง เสริมใหครูมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      
ดานวิชาการ และงานวิจัย 

1. รอยละของครู ได รั บการอบรมดาน
วิชาการ  และงานวิจัยไมนอยกวา 20 
ชั่วโมง/ปี 

รอยละ 90 
 
 

1,000 อ.กนกพร    

4  โครงการพัฒนาครูดานการบริหารชั้น
เรียน Class Management 

1.เพ่ือใหครูจัดการชั้นเรียนให
อยูในสภาพความพรอมที่จะ
ดําเนินการเรียนการสอนให
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  

1.รอยละของครูที่จัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

500 อ.กนกพร    

5 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค รู ด า น วิ ช า ชี พ            
(ภูมิรูครูวิชาชีพ)  

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนในแต
ละสาขาใหเป็นผูที่มีความรู 
ความสามารถ ทันสมัยและมี
ความจําเป็นในสาขาวิชาชีพ 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาครู 
ใหมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอันจะสงผลให
เกิดประโยชนแแกผูเรียน   

ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

10,500 อ.สรารัตนแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการ สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ 
รูปแบบ Active Learning 

1. เพ่ือสงเสริมใหครูจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ Active 
Learning  

1. รอยละของอาจารยแผูสอนจัดทําชุดการ
เรียนรูที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 
Active Learning 

รอยละ  90 
 

2,000 อ.เอกชัย      

7 โครงการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน  1. เพ่ือนิเทศ ติดตามคุณภาพ
ในการจัดกรเรียนการสอนของ
ครูผู สอนในมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของวิทยาลัย 

1. รอยละของครูผูสอนไดรับการนิเทศจาก 
หัวหนาแผนก หัวหนาฝุายวิชาการ และ
ผูบริหาร ไมนอยกวา 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 

รอยละ 90 
 

 

1,000 อ.ปรีดา 

8 โครงการ ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
รายวิชา 

1. เ พ่ื อ พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
วิชาชีพของนักศึกษาเหมาะสม
ตามสาขาวิชาชีพ 

1. รอยละของนักศึกษาผานการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา 

รอยละ 90 
 

- อ.ปรีดา    

9 โครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. ครูและบุคลากรไดรับการ
พั ฒ น า ด า น ทั ก ษ ะ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น า ที่            
ที่ รับผิดชอบ 

1. รอยละของบุคลากรผานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
 

รอยละ  90 
 

- ดร.ธนภัทร 

10 โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน Block Course  

1.  เพ่ีอพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Block 
Course  

1. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Block 
Course อยูในระดับ  4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

1,000 อ.สุจิตรา   
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               มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  
             ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ และประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน   

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานสรรหาครูและบุคลากร 1 .  ส ถานศึ กษ า  ส ง เ ส ริ ม 
สนับสนุ น  ให มี จํ า นวนครู
ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑแมาตรฐาน
อัตรากําลั ง ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

1. รอยละของสาขางานที่มีจํานวนครูเทียบ
กั บจํ า นวนผู เ รี ยนทั้ ง หมดตาม เกณฑแ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 

รอยละ  90 5,000 อ.จิรนันทแ 

2 ง า น จั ด โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร บ ริ ห า ร            
งานในองคแกร  

1. การทํางานในองคแกรเป็นไป
ดวยความเรียบรอยมีระบบ
การบริหารที่ชัดเจน 

1. มีโครงสรางการบริหารงานระบุกลุม/
ฝุาย/งานชัดเจน มีสายการบริหารงานที่
เหมาะสมครบ ทุกฝุายงาน 

ครบ 100 อ.จิรนันทแ 

3 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารครูและบุคลากร  

1. ครูและบุคลากรไดปรับ
เลื่ อนขั้ น เ งิน เดื อนตามขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ห น า ที่        
ที่รับผิดชอบ 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรมแกทุกฝุาย 
 

มีระบบ 852,000 ดร.ธนภัทร 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 งานรวบรวมผลงานประจํ าปี ของ
ผูบริหารครูและบุคลากร 

1. สถานศึกษาสงเสริม 
สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและ
บุ คล ากรทา งกา รศึ กษามี
ผลงาน ประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองความรูความสามารถ
จ ริ ย ธ ร ร ม  จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิ ช า ชี พ  จ า ก ห น ว ย ง า น
ภายนอก 

1. รอยละจํานวนผลงานตอจํานวนผูบริหาร 
ครู และบุคลากร  เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ 
ครูและบุคลากรที่ไดรับรางวัล 

รอยละ  17 100 อ.จักรพงษแ 

5 โ ค ร งก า ร  พัฒนาสภ าพแวดล อม         
ภูมิทัศนแ 

1 .  จั ดสภาพแวดล อมที่ ดี
ภายในบริ เวณสถานศึกษา 
แล ะ เ พี ย งพอต อนั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในสถานศึกษา 
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ  90 70,000 อ.วุฒิพงษแ 

6 โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่  
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

1. มีหองปฏิบัติการตาง ๆ 
ครบถ วน เ พียงพอและใช
ประโยชนแคุมคา 

1. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจการ
ใชหองปฏิบัติการตาง ๆ พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกของวิทยาลัยฯ อยูในระดับ 
4.51 ขึ้นไป 

รอยละ  90 65,000 อ.ชานนทรแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการ พัฒนาศูนยวิทยบริการ   
 
 

1 .  มี แ ห ล ง สื บ ค น ข อ มู ล 
หองสมุดหรือศูนยแวิทยบริการ 
มีปริมาณสื่อและเทคโนโลยี
เพียงพอ 

1. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การใชหองสมุดหรือศูนยแวิทยบริการ อยูใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ  90 5,000 อ.บุพรรณี 

8 โครงการ จัดสรรงบประมาณและการ
บริการประจําปี 

1. สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณโดยมุงเนนผลงาน 
มีการจัดระบบงบประมาณ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับ
พันธกิจ เปูาหมายวัตถุประสงคแ กลยุทธแการ
บริหารการศึกษา 

มีการจัดสรร
งบประมาณ 

- ดร.ธนภัทร 

9 โครงการ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาขอมูลพ้ืนฐาน        
ที่ จํ า เป็น ในการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศในการ
จัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ตอบสนองการทํางานของแตละสวน
งาน 

มีระบบ 4,350 อ.กานตแ 

10 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะบ บ เ ค รื อ ข า ย
อินเตอรแเน็ต ความเร็วสูง  

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบ
เ ค รื อ ข า อิ น เ ต อ รแ เ น็ ต              
ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงาน 
 

1.สถานศึกษามีระบบอินเตอรแเน็ตความเร็ว
สูง ในการรองรับการจัดการเรียนการสอน
ผ าน เครื อข าย อิน เทอรแ เน็ ต ได อย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

มีระบบ 256,000 อ.เกียรติศักดิ์ 
คนธสิงหแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการ สงเสริมกีฬา 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางดานกีฬา
ของนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนางานกีฬาของ
วิทยาลัยใหมีความเป็นเลิศ 

1. สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาไดเขารวมทํากิจกรรมกีฬาทั้งภายนอก
และภายในวิทยาลัย 
 

7 กิจกรรม 40,000 อ.วิชาญ 

12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 360 องศา 

1. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศดานการ
บริหารจัดการ 

1. มีการพัฒนาระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ที่อยางหลากหลายและอยางตอเนื่อง 

มีระบบ 700 อ.พรชนก 

13 โครงการสวัสดิการผูบริหาร ครูและ
บุคลากร 

1.  สถานศึ กษามี กา รจั ด
สวัสดิดการดานตาง ๆ ใหแก
ผูบริหาร ครูและบุคลากร 

1. มีระบบการจัดสรรสวัสดิการดานตาง ๆ 
ใหแกผูบริหาร ครูและบุคลากร 

มีระบบ 513,034 อ.จิรนันทแ 

14 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ผูบริหาร ครูและบุคลากร 

1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
จั ด ร ะบ บ นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม 
ประเมินผลของผูบริหาร ครู
และบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

1. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของ
ผูบริหาร ครูและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

มีระบบ 500 อ.จิรนันทแ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร
ครูและบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบริหารครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรไดเขารวมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของผูบริหารครูและบุคลากร
สายสนับสนุนการศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

รอยละ  80 149,000 อ.จิรนันทแ 

16 โครงการ รด.จิตอาสา  1. เพ่ือใชงาน “รด.จิตอาสา”
ตามลักษณะงานของวิทยาลัยฯ 
ในการสรางการรับรูและเป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธแ การ
ขั บ เ ค ลื่ อ น  ต ล อด จ น ก า ร
ชวยเหลือสังคม และประชาชน
ตามขีดความสามารถ  

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให 
นักศึกษาวิชาทหาร  มีจิตอาสาปฏิบัติงานเพ่ือ
ชวยเหลือสังคมเป็นสวนรวม สนับสนุนงานของ
วิทยาลัยฯ และสนับสนุนงานของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และรัฐบาลเป็นรูปธรรม มุงสู
ความสงบเรียบรอย และความม่ันคงของชาติ 

4 กิจกรรม 5,000 อ.สุริยะ 

17 โครงการ สถานศึกษาวิชาทหารแขงขัน 1. เพ่ือปลูกฝังการ มีระเบียบ
วินัยเสริมสรางความสามัคคีมี
อุดมการณแความรักชาติใหกับ
นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ท ห า ร            
ในสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ใหมีระเบียบวินัย เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี และ
ความเป็นผูนํา 
 

4 กิจกรรม 5,000 อ.สุริยะ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการสวัสดิการ นักเรียน/นักศึกษา 1 .  โ ค ร ง ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร 
นั ก เ รี ย น / นั ก ศึ ก ษ า  
วัตถุประสงคแ  เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษาไดรับสวัสดิการอยาง
ทั่วถึงและเหมาะสม 

1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับสวัสดิการ       
มีความพึงพอใจตอการจัดการสวัสดิการของ
สถานศึกษาอยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

- ส.อ.กันตแทรากรณแ 

19 งานสรุปครุภัณฑแ 1. สถานศึกษามีการกํากับดูแล
ใ น ก า ร จั ด ห า ก า ร ใ ช  ก า ร
บํ า รุ ง รั ก ษ า ค รุ ภั ณ ฑแ              
ที่ เหมาะสมเพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน 

1. สถานศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑแ ทุกปี และทําการ
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑแประจําปี 
2. มีการลงชื่อยืมใชวัสดุ ครุภัณฑแทุกครั้ง       
ทํ า ใ ห ล ดป ริ ม า ณ คว า ม เ สี่ ย ง ค รุ ภั ณ ฑแ            
สูญหาย 
3.  การบํ า รุ ง รั กษาครุ ภัณฑแ โ ดยมี กา ร
ซอมแซม 

ดําเนินการ 655,000 อ.ยุพาวรรณ 

20 โครงการสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณแสื่อ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 

1 .  เ พ่ื อ ใ ห ค รู ผู ส อ น ทุ ก
สาขาวิชามีเครื่องมืออุปกรณแ 
สื่อเทคโนโลยี 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเครื่องมือ 
อุปกรณแที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณแปัจจุบัน 

1. ครูผูสอนทุกสาขาวิชานําเครื่องมืออุปกรณแ
สื่อ เทคโนโลยี นําไปใชจัดการเรียนการสอน 
2.  นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช
เทคโนโลยี อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80  - อ.ยุพาวรรณ 

 
    



  289 
 

 

 
มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โ ค ร งกา ร  หลั ก สู ต ร ร ะยะสั้ น ฐ าน
สมรรถนะ  E to E  

 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
พัฒนาความรู ในอาชีพใหม 
เพ่ือสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ประกอบอาชีพในอนาคตได 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E        
มีความพึงพอใจในการจัดหลักสูตร อยูใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

- อ.ปฐพล 

2 โครงการ ศูนยแบมเพาะผูประกอบการ 1. สถานศึกษามีการจัดตั้ ง
ศูนยแบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษามีการดําเนินการศูนยแบม
เพาะผูประกอบการอาชี วศึกษาอย าง
ตอเนื่องทุกปีการศึกษา 

มีการดําเนินการ 3,000 อ.รุงนภา 

3 โครงการ พัฒนาหลักสูตรการเตรียม
ความพรอมผู เรียนสายอาชีพรวมกับ
สถานศึกษาเครือขาย  

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
สงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ของรัฐบาล และการปฏิรูป
การเปลี่ยนภาพลักษณแการ
เ รี ย น ส า ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ ห
นักเรียนและผูปกครองเกิด
ความเชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (Pre-VEd.) รวมกับโรงเรียน
เครือขาย 
 

4  แหง 
 
 
 
 

10,000 อ.ปรีดา 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ สงเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ สอดคล องกับ
คว ามต องก ารของสถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน 

1. รอยละของสาขาวิชามีการพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิขาชีพชั้นสูง 
ระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ 

รอยละ  90 28,000 อ.เชาวฤทธิ์ 

5 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการให
ความรูสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แกผูบริหาร ครู และผูเรียน  

4 โครงการ - อ.เตือนใจ 

6 โครงการ องคแการนักวิชาชีพ ในอนาคต
แหงประเทศไทย  

1. เพ่ือใหนักศึกษาองคแการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทยไดเรียนรูถึงการบริหาร
จัดการภารกิจและกิจกรรมที่
เกี่ยวของ 

1. นักศึกษา มีความสนใจ มีสวนรวมในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช
ความรู  ความสามารถของตนใหเป็น
ประโยชนแตอสวนรวม 

ดําเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

10,000 อ.พรชัย 

7 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนลูกเสือวิสามัญ         

1. มีการจัดตั้งกองลูกเสือตาม
ระเบียบของสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ 

1. มีการดําเนินการกิจกรรมลูกเสือตาม
ระเบียบของสํานักงานลูกเสือแหงชาติอยาง
ตอเนื่องทุกปีการศึกษา 

มีการ
ดําเนินการ 

149,900 อ.ธีราวุฒิ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการ อาชีวศึกษาเอกชนตนแบบ
ปลอดบุหรี่ 

1. เพ่ือใหนักศึกษาของวิทยาลัย
หางไกลจากการสูบบุหรี่ 100% 

1. มีกิจกรรมใหความรูและสรางความ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ใหกับ
นักศึกษา 

3  กิจกรรม 1,000 อ.วรัษทญา 

9 กิจกรรม College is my home 
 
 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน 
ให มี ก ารจั ดกิ จ กร รมด านการ
อนุรักษแสิ่งแวดลอม และกํากับดูแล
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน 

1. รอยละของนักศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะ กิจกรรมด านการอนุ รั กษแ
สิ่งแวดลอม และกํากับดูแลใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมทุกคน อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 
 

 
 

2,800 อ.ชฎาภรณแ 

10 โครงการลูกเสือชอสะอาด 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักมีน้ําใจ
และชวยเหลือผูอื่นมีความตระหนัก
และชวยกันสอดสองการคอรัปชั่น
ทุจริต 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมมีจิตอาสา 
ชวยกันสอดสองการคอรัปชั่นทุจริต อยูใน
ระดับ 4.51 ขึ้นไป 
 

รอยละ 80 3,000 อ.จิรวิทยแ 

11 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ดาน 
 

1. เพ่ือดูแลและปูองกันความเสี่ยง
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษา ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรู อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ  90 4,000 อ.รุงนภา 

12 โครงการชวยเหลือติดตามนักศึกษา 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการ
ใชชีวิตที่ดี ประสบความสําเร็จใน
การเรียนตลอดหลักสูตร 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
สามารถจบหลักสูตร ไดภายในระยะเวลา         
ที่สถานศึกษากําหนด  

รอยละ 80 
 
 

3,000 อ.รุงนภา 
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     มาตรฐานที่  3  การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้  
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ 1. เพ่ือสงเสริมการทําความ
ร ว ม มื อ กั บ บุ ค ค ล  ชุ ม ช น 
อ ง คแ ก ร ต า ง  ๆ ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแหง
การเรียนรู 

1. รอยละของสถานศึกษากลุมเปูาหมายที่
เขารวมโครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ        
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 90 80,000 อ.นฤมล 

2 โครงการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนตน (Pre-Vocational 
Education : Pre-VEd.) 

เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
สงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ของรัฐบาล และการปฏิรูป
การเปลี่ยนภาพลักษณแการ
เ รี ย น ส า ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า           
ใหนักเรียนและผูปกครองเกิด
ความเชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (Pre-VEd.) รวมกับโรงเรียน
เครือขาย 

4 แหง 10,000 อ.ปุณยาภา 

3 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทํา
ประโยชนแ ตอชุมชน (Fixit  center)     
ทุกสาขาวิชา 

1. เพ่ือใหชุมชนไดรับการ
บ ริ ก า ร ด า น วิ ช า ชี พ จ า ก
นักศึกษา ทําใหเกิด  

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหนักศึกษาไดบริการดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

4 กิจกรรม 10,000 อ.ณัฐวุฒิ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ แสวงหาแหลงทุนการศึกษา
จากภายนอกใหผูเรียน 

1. นักศึกษามี โอกาส ที่ จะ
ไ ด รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า อ่ื น ๆ      
มากขึ้น  
 

1. เพ่ือแสวงหาทุนสงเสริมเพ่ือการศึกษา
จากหนวยงานภายนอกสถาบัน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการทางศึกษาใหแกนักศึกษาที่
ตองการทุนการศึกษา 

4 ทุน 1,000 อ.ชนกชนมแ 

5 โครงการ สงเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ สอดคล องกับ
คว ามต องก ารของสถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน 

1. รอยละของสาขาวิชามีการพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิขาชีพชั้นสูง 
ระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ 

รอยละ 90 28,000 อ.เชาวฤทธิ์ 

6 โครงการ ธนาคารโรงเรียน  
ธนาคารออมสิน 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี
ประสบการณแในการทํางาน
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดฝึกทักษะความรู  ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 
อยูในระดับ 4.51 ขึ้นไป 

รอยละ 80 - อ.รมิดา 

7 โครงการ สังคมไรเงินสด Mymo go to 
School 
 

1. เพ่ือเป็นการสรางรากฐาน 
ใหแกนักศึกษา และบุคคลากร
ของวิทยาลัย ในการกาวเขาสู
ยุคสังคมไรเงินสด 

1. ผูบริหาร อาจารยแ บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคนใหความสนใจในการเขารวมโครงการ 

รอยละ  90 500 อ.เตือนใจ 
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ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหงชาติ 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะกําลังคน
ใหมีโอกาสทํางานมากขึ้น ทั้ง
ในสวนที่ เป็นความตองการ
ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น  แ ล ะ
ประกอบอาชีพอิสระ  

1. สงเสริมใหนักศึกษา เขาทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทุกสาขางานที่เปิด
สอบ 
2. นักศึกษาเขาทดสอบ มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มีผลผานการทดสอบ 

รอยละ 70 
 
 

รอยละ 70 

69,751 อ.เกียรติศักดิ์ 
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       มาตรฐานที่  3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้  
       ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย   

ที ่ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โ ค ร ง ก า ร  พั ฒ น า ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐแของผูเรียน 

1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ งานวิจัย ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนแและเผยแพร           
สูสาธารณชน 

1. รอยละของจํานวนผลงานตอจํานวน
ผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

รอยละ 5 

 

4,000 อ.ปภาวรินทรแ 

2 โครงการ วิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน
ของครูและบุคลากร    

1. เพ่ือสงเสริมการวิจัยการผลิต
นวัตกรรมและสื่อการสอนของครู
และบุคลากร 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยการผลิตนวัตกรรมและสื่อ
การสอนของครูและบุคลากร 

1. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรรมและสื่อ
การสอน ของครูและบุคลากร  
2. รอยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมและสื่อ
การสอนผานการประเมินเขารอบ  

รอยละ  90 
 

รอยละ 65 

10,000 อ.บุพรรณี 

3 โครงการเผยแพรผลงาน  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแและงานวิจัย สื่อการสอน
ของครู บุคลากร และนักศึกษา 

1. เพ่ือเผยแพรผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแและ งานวิจัย สื่อการ
ส อ น ข อ ง ค รู  บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ
นักศึกษา 

1. รอยละของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ 
และงานวิจัยที่ เกิดจากงานวิจัยไดรับการ
เผยแพร 

รอยละ 90 
 
 

- อ.บุพรรณี 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดย หน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการวิเคราะหแรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ปรากฎผลดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง       
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
การด าเนินการ 

1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
มีองคแประกอบสมบูรณแ มี SWOT วิสัยทัศนแ  พันธกิจ 
ภารกิจ 
3. องคแประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคลองกัน 
4. แผนงานโครงการสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐาน/ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

1. มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลนแ
เชิงปริมาณและคุณภาพผานเว็บไซตแ ใหครบถวน 

5 การติ ดตามผลการดํ า เนิ นการ  เ พ่ือ พัฒนา
สถานศึกษา 

1. มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินใน
ระบบออนไลนแผาน เว็บไซตแ  

 

 

 

 



  298 
 

 

ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินการ 

6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. เขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลนแ       
ผาน เว็บไซตแ โดยนําเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือสะทอนผลการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นประเมิน 
2. พิมพแรายงานการประเมินตนเองจากระบบ
ออนไลนแ 
3. จัดสงรายงานการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
สถานศึ กษา ให สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา  พ.ศ.2561            

โดยภาพรวม จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 97.97) 
โดยมีผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน ดังนี้  

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคแ มี คุณภาพอยู
ในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 97.16) เมื่อจําแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผล ดังนี้  

2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 97.08)  
2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตแใช ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม       
(รอยละ 97.08)  
2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 97.31)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ               
เป็นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
2. ผูเรียนผานเกณฑแประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู  ดานทักษะและการประยุกตแใช     
ในครั้งแรก  
3. ผูเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
4. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ  
5. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  
6. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู เรียนมีจิตอาสาสราง 
ประโยชนแใหกับ ชุมชน และสังคม  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน  
2. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย เพ่ือใชประโยชนแ     
ไดจริงหรือไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการประกวด แขงขัน ทางดานทักษะวิชาชีพ 

   ในระดับท่ีสูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่  
หลักสูตรกําหนด  
2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย      
ใหเขารวม การประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ หรือมีการนําไปใชประโยชนแไดจริง  
3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะ วิชาชีพ
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

2.2 มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)            
เมื่อจําแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)  
2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม     
(รอยละ 100) 2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม        
(รอยละ 100)  
2.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ  
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน      
ในแตละสาขาวิชาหรือสาขางาน  
3. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติสําหรับพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และ
ทักษะ ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ  
4. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและนําไปใชใน การ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  
5. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่ หลากหลายได
อยางมีคุณภาพ  
6. ครูผูสอนบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน
ขอมูล ไดเต็มศักยภาพ  
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8. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช        
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  
9. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม    
และใชนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่กําหนด  
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  
11. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางมีคุณภาพ  
12. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอยางมี 
คุณภาพ  
13. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟารแม          
มีความพรอม เพียงพอ และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
14. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบ การ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
15. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยแวิทยบริการหรือหองสมุด มีความพรอม และ เพียงพอ
กับผูใชบริการ  
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายใน สถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ  
17. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสราง 
ประโยชนแใหกับ ชุมชนและสังคม  

จุดที่ควรพัฒนา 
 –  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
-  

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอย ละ 97.5) 
เมื่อจําแนก เป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้  

2.3.1 ด านความรวมมือในการสร างสั งคมแห งการเรียนรู  ผลการประเมินอยู ใน             
ระดับยอดเยี่ยม  (รอยละ 100)  
2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ งานวิจัย ผลการประเมินอยูใน ระดับ     
ยอดเยี่ยม (รอยละ 92.5)  
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จุดเด่น  

1. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช      
ในการ จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม        
และใช นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่กําหนด  
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษา
อยางม ีประสิทธิภาพ  
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอยางมี 
คุณภาพ         
5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู เรียนมีจิตอาสา สราง 
ประโยชนแใหกับ ชุมชนและสังคม  
6. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่ หลากหลายได
อยาง มีคุณภาพ  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. พัฒนาผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย เพ่ือใชประโยชนแ    
ไดจริงหรือไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรืองานวิจัย ให
เขารวมการประกวด แขงขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติหรือมีการนําไปใชประโยชนแไดจริง  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                 
พ.ศ. 2561 
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รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

1. รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/pro.pdf 

 
2. รางวัลและผลงานของ ครู 

แผนกการบัญชี 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/ac.pdf 

 
แผนกการตลาด 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/mk.pdf 
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แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/com.pdf 

 
 

แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/hm.pdf 

 
 

แผนกภาษาต่างประเทศ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/fl.pdf 
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แผนกสามัญ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/gs.pdf 

 
แผนกช่างยนต์ 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/au.pdf 

 

แผนกไฟฟ้าก าลัง 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/ep.pdf 
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แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/el.pdf 

 

3. รางวัลและผลงาน ของบุคลากร 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/award63/admin.pdf 
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รายงานผลตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 27 ข้อ 

1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.1.pdf 
 

 
วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=hTNOm0quUCg&t=21s 

 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.2.pdf 

                               
 
 
 
 
 
 
 



  308 
 

 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=paxbhXIUZyc 

 
 

1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.3.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=wO0OUIdUgpI 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย       

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.4.pdf 

     
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=KLztTA0gQFk 

   
 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.5.pdf 

               
 
 
 
 
 
 
 



  310 
 

 

 
วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=673eEX_Q9ww 

 
 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.6.pdf 

            
 

  วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=ytWWAgVgOs0 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.7.pdf 

                                         
 

  วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=De2iFwxJmag 

         
 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.8.pdf 
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วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=6EnmJ4J_908 

       
 

1.9 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณแสาขาวิชาชีพ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/1.9.pdf 

                                                
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=KXskEidFEXw 
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2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/2.1.1.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=lBwWm72LWJs 

          
 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม  
      หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/2.1.2.pdf 
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 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=RGh8xx0_ffk 

        
   
 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/2.2.1.pdf 

                                       
 

 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=eurGTduLLFY 
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2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช  

      ในการจัดการเรียนการสอน  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/2.2.2.pdf 

 
 

 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=a6doGhYpdCI 

 
 
3. ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 
     3.1 ดานครูผูสอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.1.1.pdf 
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วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=InBVV4fP7hI 

 
 

           3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.1.2.pdf 

                
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=yfqztzK6_hQ 
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        3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.1.3.pdf 

                          
 

 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=1UKtxckrCf8&t=8s 

     
       
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา   

 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.2.1.pdf 
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วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=EGNMnCVbVjc&t=12s 

             
           

3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.2.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=7vsft1vZ3fM 
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3.2.3 ดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/3.2.3.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=zJdRlHt_OSU 

 
 
4. ดานการมีสวนรวม 
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/4.1.pdf 

      
 
 
 
 
 
 



  320 
 

 

 
 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=Jvi0E6UMblo 

 
 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/4.2.pdf 

     
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=wvQ5ZfilzWY 
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4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/4.3.pdf 

                            
 

 วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=MSwxsPQz1I8 

                                           
 
   5. ดานปจจัยพื้นฐาน 
 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารแม 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.1.pdf 
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วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=Fi0KHFe6e_E 

           
                                 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.2.pdf 

 
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=rZqepGiJRrY 
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5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.3.pdf 

                                
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=al_T3hMwH2I 

                                       
 

5.4  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา           
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.4.pdf 

                               
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=al_T3hMwH2I
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.4.pdf
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วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=jpxfGwnHSQg 

                   
 

1.5  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.5.pdf 

         
 

วีดีโอ สรุปผลการดําเนินการ https://www.youtube.com/watch?v=PVF77-D4w-A 

                                        

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jpxfGwnHSQg
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2563/5.5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PVF77-D4w-A
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 2563 
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