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ค าน า 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง โดยทุกปี
การศึกษาจะต้องรายงานผลการประเมิน ตามมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้อง ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 
 วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 

โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขั้นตอนงานประกัน
คุณภาพภายในโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรประชุมเพ่ือสรุปงานตามแผนปฎิบัติการประจําปี สรุปโครงการ 
กิจกรรม หลังจากนั้นทีมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยโดยแต่ละสาขาวิชาและส่วนงานมาร่วมกันสรุป
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติ
การประจําปีการศึกษา 2564 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปี
การศึกษา 2564 วิทยาลัยฯจึงได้จัดทํา รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.3 ด้านคุ๋ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ประเด็นการประเมิน 1.4 ด้านคุณลักษณะ ของผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา     
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ประเด็นการประเมิน 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฎิบัติ 
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  ประเด็นการประเมิน 2.5 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (เพ่ิมเติม)  
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ดังนั้น รายงาน เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่สถานศึกษาที่ได้ติดอาวุธทางปัญญาและนําพาผู้เรียน ครู 
บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งคุณภาพ เพ่ือให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
 

 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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 ส่วนที่ 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 ที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

1.1. ผลสัมฤทธิ์  
      1.1.1 ผลผลิต (Output)  
       1. จํานวนผู้ เรียนที่ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก นักศึกษาระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 308 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2) จํานวน 118 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านรอบแรก 
จํานวน  426 คน 

2. จํานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น
ปวช. ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 169 คน 

3. ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสูงการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน      
6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ ได้พัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  

4. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการ
นําความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ   
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจํานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 144 คน 

5. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่สําเร็จการศึกษาของรุ่น มีจํานวน 405 คน  
6. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกกับผู้ เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความ

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืน     
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา       
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดกิจกรรม
จํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ โดยกําหนดให้ผู้เรียน  1 คน ต้องเข้าร่วมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์แต่ละด้านให้ครบ ทุกด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ  โดยผู้เรียนมีการเข้าร่วมโครงการ 
ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ จํานวน 1,787 คน   

7. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถาน
ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 434 คน 
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8. คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการ

ต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิช าชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.8         
ของผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบประเภทวิชาที่ จัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ        
ในทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

10. วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ         
โดยปรับปรุงรายวิชาเดิม เพ่ือสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและ
สามารถทํางานได้จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ ปี 25๖4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 10 สาขา และสาขา             
ที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 9 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 19 สาขาวิชา 

11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญครูผู้สอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพคิดเป็น
ร้อยละ 100 

12. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนครูทั้งหมด 

13. จํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 64 คน 
14. จํานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน          

จํานวน 64 คน 
15. จํานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน    

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 64 คน 
16. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ

เรียน การสอน จํานวน 64 คน 
17. จํานวนครูผู้สอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ จํานวน 87.5 คน 
18. ครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทําข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ         

และเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนมีผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ย ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

19. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  จํานวน   64  คน     
20. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี จํานวน   64  คน  
21. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา จํานวน   64  คน วิชาชีพมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน                                       
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            22. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน  64   คน 
23. จํานวนครูผู สอนที่มี นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาจํานวน  60 คน    

วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร  
24. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน     

มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 84 ห้อง 
25. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกส่วนงานเพ่ือรองรับการใช้งานในทุก ๆ ด้าน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ       
มีระบบ MIS-SCHOOL เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นในจัดการศึกษาของสถานศึกษา           
และระบบจัดการสารสนเทศผ่านระบบเว็บไซต์ ของวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารวิทยาลัยใน
การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที มีความแม่นยํา ลดกระดาษ และได้รับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหาร
จัดการทุกด้านของการบริหารงานวิทยาลัย 

26. สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อม     
และเพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ 7.36 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าคะแนน 5 

27. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมิน          
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน 5 

28. ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินงานศูนย์วิทยบริการ 
และมีผู้เรียนข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 83.49 

29. สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน การสืบค้น จํานวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด          
ของสถานศึกษา 

30. บริหารสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร้อยละ 97.31 ของจํานวนครูและบุคลากรทั้งหมด  

31. วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนจํานวน 19 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,787 คน โดยมี
การเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 8 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจํานวน 
283 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 

32. บริหารสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยครู และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร้อยละ 100 ของจํานวนครู และบุคลากรทั้งหมด  
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33. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 
34. การดําเนินโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจํานวน 1 โครงการ มีผลการประเมินโครงการ

อยู่ในระดับ 4.87 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 
35. จากรายงานโครงการเผยแพร่และพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน

ประจําปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ ร้อยละ 90.71  ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 149 ชิ้นงาน         
และ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน        
ร้อยละ 100   
      1.1.2 ผลลัพธ์  (Outcome)  

1. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกคิดเป็น  
ร้อยละ 90.83 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 51.84 ระดับคุณภาพปานกลาง ค่าคะแนน 2 

3. ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564       
ซึ่งได้รับ 13 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ  จัดโดยสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้รับรางวัลวันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 การนําเสนอ
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award ซึ่งผลการแข่งขัน 
ได้รับ 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

5. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่สําเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 75.00            
ของจํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 

6. ผู้ เรียนร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้นํา  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็น
ไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 100 
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8. วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียน โดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา
อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ 
  9. ผลการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย างเปนระบบ ได้คะแนน 4.86              
ในระดับดมีาก 
        10. ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ      
ยอดเยี่ยม 

11. ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางาน ที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 

12. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน   
เป็นสําคัญครูผู้สอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพ    
คิดเป็นร้อยละ 100 

13. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.32 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

14. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับร้อยละ 100 

15. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 89 ของครูผู้สอนที่จัดการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผล
ตามสภาพจริง 
16. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.87 

 17. ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.75  ของจํานวน         
ครูทั้งหมด 

18. ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน     
การสอน ร้อยละ 94.7 

19. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับคุณภาพ         
ยอดเยีย่ม 

20. ผลการประเมิน และขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.56 

21. ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ได้ค่าเฉลี่ย 
4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษา         
มีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน และปลอดภัย ได้ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด       
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และด้านที่ได้รับผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช้

เพียงพอต่อความต้องการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมาก 
22. ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินงานศูนย์วิทยบริการ 

โดยมีรายละเอียด ผลการประเมิน และข้อมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการและขอมูลแหลงเรียนรู
และศูนยวิทยบริการ ผ่านโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2564  จากผู้ใช้บริการ          
ได้ผลการประเมิน 4.14 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 

23. ผลการประเมิน และข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศ      
ภาย ในสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.69 เมื่อได้นํามารวมกันแล้ว ระดับคุณภาพ เท่ากับ ดีมาก 

24. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร ประเมินผ่าน การทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 360 องศา 
ประจําปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

25. การดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมิน       
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับ
คะแนน 4.67 ระดับดีมาก 

26. ผลการประเมิน และขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครู และบุคลากร 
ประเมินผ่านโครงการโครงการพัฒนาครูด านคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร) ประจําปีการศึกษา 2564          
มีผลการประเมิน 4.7๓ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

27. ผลการประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพต่อการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียน        
การสอน มีผลการประเมิน 4.71 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

28. สถานศึกษามี การบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับคุณภาพ         
ยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน 5 

29. การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 
2564 ได้รับรางวัล ระดับภาค และ ระดับชาติ และการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ              
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022         
ได้รับรางวัล ระดับชาติ และการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 
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 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 

1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับสาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวนที่สิ้น 20 ท่านโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
สถานประกอบการจํานวน 10 ท่านตามสาขาวิชา และครูจากสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 10 ท่าน 
โดยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

1.  จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
2. ตรวจสอบและประเมินผล ตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2           

ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ          
ได้ผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.39 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดี แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ 

3. จากผลคะแนนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 256๔ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับสถานศึกษา
ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 45.06 โดยในการสอบ V-NET  ในครั้งนี้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 326 คน เข้ารับการทดสอบ และมีนักศึกษาที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 169 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับปาน
กลาง โดยมีนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 1 คน คือ นางสาวอัญจรี  ยี่ปา นักศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ได้รับคะแนน 65.39  

4. ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือให้เป็นตัวแทนวิทยาลัยใน
ภาคเหนือที่ดําเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และ
ยั่งยืนให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนิเทศติดตามการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

5. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ต่างๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้
ทักษะและการประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ          
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับรางวัลจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้างทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ  

7. วิทยาลัยได้รับการยอมรับ สนับสนุนและช่วยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวน
เกี่ยวของ ในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือดูแล และแนะแนวผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ          
ในการศึกษา 
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8. ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ให้ องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทราบใน
หลากหลาย ช่องทาง อาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองแต่ละปีการศึกษา การประชุมณะกรรมการร่วม ๔ ฝุาย            
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ต และ
เอกสารวารสารต่างๆ การเก็บรวบรวมผลงานตลอดปีการศึกษารายงานไว้ ใน www.payaptechno.ac.th 
ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html   และส่งรายงาน
การประเมินตนเอง รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด รับทราบผลการดําเนินงานทุกปีการศึกษา  

9. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทํา หรือศึกษา
ต่อ คิดเป็นร้อยละ 100  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่าคะแนน  5 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

10. จากผลสรุปแบบสํารวจติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่สํารวจจากสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาทํางานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมิน          
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4.93         
เกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งจากผลการประเมินมีสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้คะแนนเต็ม 5.00 จํานวน 126 แห่ง  

11. จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยก็ได้เห็นถึงความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการร่วมด้วยจึงได้มีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านสถานประกอบการ            
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในการช่วยประเมินและร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยสถาน
ประกอบการที่ได้ร่วมมือ มีมากมาย อาทิเช่น สถานประกอบการทางราชการ ตํารวจท่องเที่ยว  ธนาคาร 
บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มีมาตรฐานสากล สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้คําชื่นชมนักศึกษาว่ามีความ
พร้อม และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อย่างเหมาะสม 

12. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 1 ท่าน และอดีตผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 1 ท่าน  แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วยเสนอแนะการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้ง วิทยาลัยฯ
ได้รับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2564 และมีสถานประกอบการให้การตอบรับ
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจํานวน 149 แห่ง และมีสถานประกอบการ รับนักศึกษาฝึก
อาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 83 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร จํานวนทั้งหมด  
44 แห่ง  

13. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม ได้รับความอนุเคราะห์              
จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ท่าน และอดีตผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 ท่านและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย

พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์คณะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์  
แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

14. ในปีการศึกษา 2564 ได้ทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 ที่ทําความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนร่วมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดครองกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียนและสามารถ
นําผลการเรียนเทียบโอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเมือง
กึ๊ด โรงเรียนบ้านร่มหลวง และโรงเรียนวัดแม่แกดน้อย ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายฯอยู่ในดีมาก และอีกหนึ่งโครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น และวัดแววความถนัด ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ   
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ และวัดแววความถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

15. จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  วิทยาลัยฯ ได้ทําการเรียน
การสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 ที่ทําความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ โดยมีการวางแผนร่วมกัน
ในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึง
การวางแผนร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการ
เรียนสายอาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียน ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านเมืองกึ๊ด โรงเรียนบ้านร่มหลวง และโรงเรียนบ้านสันคะยอม ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอยู่ในดีมาก 

16. วิทยาลัยได้รับการยอมรับ สนับสนุนและช่วยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก           
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ในเรื่องโครงการ กิจกรรม ที่ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในการจัดการเรียน        
การสอน 

 

http://www.obec.go.th/
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17. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่าง

มาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการ
ปฏิบัติจะทําให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความ
ตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้รับความ
ไว้วางใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสาย
อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-VEd.) จํานวน 3 โรงเรียนในพ้ืนที่อําเภอสันทราย และแม่แตง      
จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด  
2. โรงเรียนบ้านร่มหลวง  
3. โรงเรียนบ้านสันคะยอม 
18. จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงร้อยละ 98.75      

แสดงว่า วิทยาลัยฯมีครูที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆอย่างมีคุณภาพ  ครูมีความตระหนักและให้
ความสําคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านการอบรมทางวิชาการ         
โดยมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก เช่นครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
วิจัยระดับชาติ ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี  ในการประกวดวิจัยนวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้ง 14            
พ.ศ. 2564 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดย
บริษัท True Internet ติดตั้งระบบ True WIFI และ TrueMove H WIFI รวมถึง True School Free WIFI 
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น       
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 

20. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
มีความสําคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และ
มอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากร ทําหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี  
สารสนเทศผู้ดูแลห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามนโยบายการให้บริการการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการติดต่อประสาน การ
เข้าถึงข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกส่วนงาน รวมถึง
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย      
(Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ      
เมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 



๑๑ 

 

 

 
21. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้น        

ให้นักศึกษา  ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา มีการจัดกิจกรรม
มากมายในแต่ละปีการศึกษา เช่น กิจกรรม Frist Day ,กิจกรรม Family Day ,กิจกรรมไหว้ครู , กิจกรรมวัน
วิชาการ , กิจกรรมวันศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมกีฬาสี  , กิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ , กิจกรรมถนนคนเดิน 
และกิจกรรม College is my home และกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยบางกิจกรรมมีการเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรม และสังเกตการณ์ด้วย ส่วนหนึ่งมีหน่วยงานภายนอก ในจังหวัดเชียงใหม่          
มา ขอใช้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันต่างๆ ตลอดประจําปีการศึกษา ซึ่งจากการเก็บข้อมูล         
ของผู้มาใช้บริการ ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ มีความพึงพอใจเฉลี่ย  อยู่ในระดับดีมาก       
มีค่าคะแนน 4.51 

22. จากสถานการณ์ Covic-19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้มีการเริ่มปรับตัว 
และประยุกต์หลักการดังกล่าว ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา โดยหนึ่งในของนโยบายของผู้บริหาร            
ที่ยังคงไว้ คือ ระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษาต้องเพียงพอต่อนักเรียนอยู่เสมอ เพราะหากสถาณ
การณ์ Covic–19 เริ่มคลี่คลาย นักเรียนทั้งหมดก็จะกลับมาเรียนพร้อมกันอีกครั้ ง ผลสะท้อนที่ได้จาก ครู 
บุคลากร ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลสะท้อนที่ได้รับจากนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.57 ผลสะท้อนในรูปธรรมมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกที่ทันสมัย อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้ ค่าเฉลี่ย 4.70 และภาพรวมความพึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.59 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ ตามท่ีกํานหนด 

23. จากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มีความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน  โดยรวมแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ ได้มีการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์           
ของวิทยาลัย ที่เป็น ‘วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตสําหรับผู้เรียน’ เสริมสร้างให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการทํางานรวมถึงทักษะทางด้านชีวิต การเอาตัวรอดในสังคม และการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆต่อไป  

24. ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน             
ทั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
(Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะโรงอาหาร อัฒจันทร์ และลานพักผ่อนต่างๆ 
โดยมีการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก 

25. องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยที่            
ผู้อํานวยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ,ผู้อํานวยการ เป็นอนุกรรมการ เข้าร่วม
ตรวจ สถานศึกษาอาชีวศึกษา รางวัลพระราชทาน , ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้านอาชีวศึกษาด้วยคะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม  
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และเป็นสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
26. การดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ มีผลการการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีสถาน
ประกอบการที่ตอบรับดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่อง จากปีการศึกษา 2563 จํานวน 42 
แห่ง และสถานประกอบการใหม่ท่ีตอบรับอีกจําวน 2 แห่ง และทุกสถานประกอบการ พร้อมให้ความร่วมมือ
กับวิทยาลัย สนับสนุนทางวิชาการ ในด้านต่างๆ 

27. ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ให้ องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทราบใน
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองแต่ละปีการศึกษา การประชุมณะกรรมการร่วม            
๔ฝุายและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ต 
แ ล ะ เ อ ก ส า ร ว า ร ส า ร ต่ า ง ๆ  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ผ ล ง า น ต ล อ ด ปี ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย ง า น ไ ว้ ใ น 
www.payaptechno.ac.th ส่ ว น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html   และส่งรายงานการประเมินตนเอง รายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ ผลการดําเนินงานทุกปีการศึกษา 

28.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ทําความร่วมมือ สนับสนุน จากสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จํานวนไม่น้อย
กว่า 150 แห่ง 

29. วิทยาลัยได้สร้างชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ในการทําโครงการบริการชุมชนต่าง ๆ โดยการ
ระดม ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบลักษณะ
กิจกรรมที่จะดําเนินการในโครงการร่วมกับชุมชน โดยได้นําเอาข้อสรุปการทําโครงการบริการชุมชนที่สําคัญ
ในครั้งก่อน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการ
บริการชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่า
และความสําคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนใจและใฝุหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ 
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่      
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา
เป็นประจําทุกปี ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการ ที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  

30. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้วิทยาลัย เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และศิลปะในการใช้ชีวิต และการส่งเสริมพัฒนา   
ให้ผู้เรียนนําเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
โดยมีองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีสวนเกี่ยวข้องใหการยอมรับ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html
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1.2 จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภายนอก ในการส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสมรรถนะรวมถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของผู้เรี ยน สถานประกอบการ 
ชุมชน และตลาดแรงงาน 
     2. มีกลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล       
เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ 
     3. การส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) ภายใต้
การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีวศึกษา   
     4. การจัดหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในโครงการส่งเสริมเวที
ประชาคมการเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     5. ได้รับการยอมรับและเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการออมเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การติดตามข้อมูลของผู้เรียนและผู้ที่สําเร็จการศึกษาทั้งของผู้เรียนในหลักสูตรปกติ รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หรือแบบ Block course รวมถึงการเก็บข้อมูลปัญหาของ
การ drop out ของผู้เรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน 

  2. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เพ่ิมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้ในการสอนมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Application ช่วยในการจัดการเรียนรู้ จัดทําสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 

  3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนและครูผู้สอน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ 
งานวิจัย ให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ ให้มากขึ้นและมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถขยายผล
เผยแพร่ผลงานนําไปสู่ชุมชน 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดทําสรุปรายงานผลของแต่ละโครงการและจัดให้มีการประเมินโครงการ ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์
ของแต่ละโครงการหรือไม่ เพ่ือให้โครงการเกิดประโยชน์และคุ้มเวลา คุ้มค่า ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
    2. ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะแต่ละปีการศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรเชิง
ระบบ มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบ 
ได้แก่ 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการบริหารหลักสูตร และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละระบบ
จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
   3. สถานศึกษาควรพัฒนาขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัย  โรงเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียน
สายอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) ภายใต้การด าเนินงานตามนโยบายสําคัญ 
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ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีวศึกษา  และโรงเรียนที่ร่วมจัดหลักสูตรเชื่ อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  

วิทยาลัยและทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัย มีการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ย วข้อง และ
สถานประกอบการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ) มีกลยุทธ์ ในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
ในกลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่ม
สถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

นโยบาย 
    1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์  
    3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือชีวิตจริงให้แก่ผู้เรียน 
    4. ปลูกฝังค่านิยมความเชื่อที่ดีต่อเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้เรียน 
    5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลตามสภาพจริง 
    6. พัฒนาความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้วยการร่วมมือของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ลําพูน 

โครงการ/กิจกรรม 
 1) โครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

2) โครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกันทั้งสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional 
Learning Community (PLC) 

 3) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4) โครงการสัมมนาเส้นทางอาชีพให้ผู้ปกครองและผู้เรียนที่จะสําเร็จการศึกษา 
 5) โครงการอบรมครูเรื่องการการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 6) โครงการนิเทศการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 7) โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ลําพูน 

นอกจากดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ร่วมกันแล้ววิทยาลัยยังใช้โอกาสต่างๆในการสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ อาทิเช่น 

1. การมีเพจ Facebook ของวิทยาลัยที่แจ้งข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องราว 
2. มี line add ของวิทยาลัยในการสื่อสารเรื่องรายดีๆ และขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักศึกษาได้ 
3. มีเพจ Facebook ของส่วนงานและแผนกทุกๆแผนก ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ให้ได้รับทราบ          

อยู่ตลอดเวลา  
4. จัดการประชุมผู้ปกครองทุกๆปีการศึกษาเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
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5. มีการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝุาย และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ภาคเรียนละอย่างน้อย        

2 ครั้งเพ่ือสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาและร่วมพัฒนางานวิชาการและงานอ่ืนๆของวิทยาลัย  
6. มีการจัดทําวารสารประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และประจําปี เพ่ือสื่อสารเรื่องราวดีๆให้กับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของวิทยาลัย เกิดความเชื่อม่ันร่วมกัน  
7. มีโครงการที่เชิญสถานประกอบการในความร่วมมือเข้ามาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และร่วม

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัย ทําให้จัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปูาประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดทุกๆ นโยบาย จนส่งผลให้มีรางวัลแห่งความสําเร็จ อาทิเช่น 
    1. วิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีความร่วมมือผ่านการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันจํานวนทั้งสิ้น 44 แห่ง และในแต่ละปียังขยายความร่วมมือออกไปอีก 
    2. วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจประเมินจากศูนย์
ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือซึ่งได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน โดยในปี 2563 ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 
16 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
    3. วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรมและได้รับอนุมัตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ            
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C จํานวน 8 คน และมีครูผู้กํากับ
ลูกเสือที่ผ่านการอบรมขั้นความรู้เบื่องต้น B.T.C จํานวน 20 คน และในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเข้าร่วมการ
ประกวดระเบียบแถวระดับชาติ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการเดินสวนสนามและระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ 
    4. วิทยาลัย จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็น
รูปธรรมได้รับประกาศจัดตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเข้าร่วมการประชุมองค์การวิชาชีพ           
ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ได้รับการประเมินการจัดตั้งในระดับเหรียญทองแดงในปีการศึกษา 2564 
    5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบวินัยทางการเงิน Fin D We can do 
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการสงเสริมวินัยทางการเงิน 

6. สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับชาติในโครงการ สถานศึกษาวิชาทหารร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 
   7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2564 ประเภทอาชีวศึกษา-
อุดมศึกษา 
  8. เป็นสถานศึกษาที่จัดทําโครงการส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยดําเนินโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามาตลอดระยะเวลามากกว่า 5 ปี 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ Innovation 
 มาตรฐานที่1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด ผลงานส่งเสริมคววามรู้ทางการเงิน
ภายใต้โครงการ Fin.ดี We can do!! Season 2 ระดับโครงการสร้างสรรค์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  และได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยทางการเงิน จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 4.1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบัน บุคคลที่ประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่ในสังคมมิได้มีเพียงทักษะวิชาชีพที่ดีเพียงเท่านั้น         
แต่ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง  ความรับผิดชอบ ความพยายาม ความมานะ
บากบั้นอดทน  ความมีจิตสาธารณะ คิดถึงผู้อ่ืน การวางแผนอนาคตของตนเอง วางเปูาหมายให้ชัดเจน  และที่สําคัญ
ที่สุดคือ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง  
 จากเหตุผล และสภาพปัญหาของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันรวมถึงสภาพของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ ที่เราพบเห็น พบว่า นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะขาดทักษะในเรื่องการ
ยับยั้งชั่งใจ การรอคอย วิ่งตามกระแสนิยมในเรื่อง วัตถุนิยมต่าง ๆ เน้นการบริโภคความสะดวกสบาย การใช้เงินเกิน
ตัว ขาดกระบวนการใช้เหตุผลในการใช้จ่ายเงิน ขาดการวางแผนอนาคตของตนเอง  ทําให้เกิดภาวะ หนี้สินล้นพ้นตัว 
เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทํางาน ขาดการบริหารการเงินอย่างมีวินัย โดยเฉพาะเรื่อง วินัยทางการเงิน ซื้อของใช้ฟุุม
เฟ่ือย เช่น โทรศัพท์มือถือ ราคาแพง , เครื่องสําอาง, ตกแต่งรถ , ศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งเรื่องเหล่านี้แทบไม่ได้มี
ความจําเป็นเลยสําหรับนักศึกษา 
 ดังนั้น จากเหตุดังกล่าว อาจารย์ทีม Smart Teacher Smart Fin จึงได้คิดริเริ่มที่จะทําโครงการ        
“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง  ด้วยการออม”  ในการนําคุณธรรม จริยธรรม และ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามา
สร้างกระบวนการที่ทําให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้น และได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ Fin.ดี We can do!! Season 1 ในปีการศึกษา 2562 ดังนั่นในปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยก็ได้ทําโครงการเข้าประกวดต่อเนื่องกับธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน โดย  ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
 1. สร้างชุดการเรียนรู้เรื่อง วินัยทางการเงินผ่านในรายวิชา Skill for life และขยายผลการทําโครงการ
ให้กับสถานศึกษาอาชีวะอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจโดยนักศึกษาและครูทีม Smart Fin 
 2. สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการออมเงิน คือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ชื่อว่า 
“น้องฮฮมตัง”  โดยใช้หลักคิด “บาทเดียวก็ออมได้”  โดยนักศึกษาและครูทีม น้องฮอมตัง 
 4.2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคคลากร และนักศึกษาทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินโดยมีวินัย
ทางการเงินที่สูงขึ้น 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบองค์กรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยทางการเงิน 
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 4.3. กรอบแนวคิด  
 กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดวินัยทางการเงินโดยได้น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ได้แก่ 
 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี 
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 
 ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น       
โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 

 ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
 ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

 4.4. วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นที่ 1 ขั้นความตระหนัก (Awareness) 
 1.1 กําหนด คุณลักษณะของ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน แบบ Smart Fin 
 1.1.1  S    =   Save   =  มีความประหยัด 
 1.1.2  M  =  Motivation = มีความมุ่งมั่น 
 1.1.3  A  =  Achieve = มีการตั้งเปูาหมาย 
 1.1.4  R  =  Responsibility   =  มีความรับผิดชอบ 
 1.1.5 A  =  Timing  =  มีการกําหนดระยะเวลา 
 1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วินัยทางการเงิน และเทคนิคการออมเงิน   
อย่างไรให้ประสบความสําเร็จให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.2.1  จัดอบรมให้กับครูและนักศึกษาทีม Smart Fin และ ทีม ฮอมตัง 
 1.2.2  จัดอบรมให้กับนักศึกษาแกนนําระดับชั้น ปวช.1  กลุ่ม  Little Manager  โดย วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ 
 1.2.3  นักศึกษาแกนนําวางแผน การขยายผลความรู้ และแนวทางท่ีได้รับจากการอบรมโดยวิธีการที่ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของเพ่ือนนักศึกษาในห้องของตนอง ผ่านในรายวิชา Skill For life 
 1.2.3  จัดทํานวัตกรรมการสอน (แผนการสอน) รายวิชา  Skill for life ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1  
โดยจะเน้น เนื้อหาการสอนในเรื่องของ วินัยทางการเงิน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ 2  ขั้นข้ันที่ 2 ความพยายาม (Attempt) 
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 2.1 กําหนดกิจกรรมวัน Saving Day ลงในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาที ่
เข้าร่วมโครงการได้ถอดบทเรียนจากการเรียน และนําเสนอในวันดังกล่าว เป็นประจําทุกปีการศึกษา 
 2.2 สร้างเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ชื่อ “น้องฮอมตัง”  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการออมเงินเพ่ืมมาก 
ยิ่งขึ้น 
 2.3 บรรจุเนื้อหาการสอนเรื่องวินัยทางการเงิน ลงในรายวิชา Skill for life ที่จะสอนให้กับนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.1 โดยมีกระบวนการกิจกรรม ดังนี้ 
 2.3.1 สร้างวินัยทางการเงินภายในสถานศึกษา 
นักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของตนเอง เพ่ือครูจะได้นํามาจัดกลุ่ม
นักศึกษา 
 1. นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับสมุดแจกคนละ 1 เล่ม เรียกว่าสมุด “สร้างฝันด้วยการออม” 
 2. แจกเอกสาร ใบวางแผนการออมโดยใช้หลัก “จําเป็นหรือแค่อยากได้” ให้นักศึกษาทํา โดยให้อาจารย์ 
อธิบาย เป็น ข้อ ๆ ให้นักศึกษาพร้อม ๆ กัน 
 3. อาจารย์ผู้สอนวิชา Skill for life ให้คําแนะนํากับนักศึกษาเก่ียวกับ เปูาหมายของนักศึกษา 
ที่กําหนด โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไปได้จริงของนักศึกษา 
 4. เมื่อนักศึกษาตั้งเปูาหมายการออม จํานวนเงินที่ต้องการจากการออมเรียบร้อยแล้ว  
นักศึกษากําหนดระยะเวลา และจํานวนเงินที่จะออมในแต่ละวันเพ่ือให้ถึงเปูาหมายโดยเรากําหนดระยะเวลาให้ 1 
ภาคเรียน โดยบันทึกลงในสมุด สร้างฝันด้วยการออม  
 5. นักศึกษาเริ่มการออม ทุก ๆ วัน ตามเปูาหมายที่ตนเองกําหนด  
 6. การตรวจสอบการออมเงินของตนเอง 
 7. ในการออมทุกครั้ง นักศึกษาจะได้รับการสแตมม์ ลงในสมุด เพื่อเป็นการดูความถี่ของ 
การออมของตนเอง หากนักศึกษาคนใดมีการออมได้ตามเปูาหมาย ได้ดาวครบ สามารถนํามาแลกเป็นของรางวัลได้ 
 8. ในคาบเรียนวิชา Skill for life อาจารย์จะตรวจสอบ สมุดบันทึกการออม หากนักศึกษา คนใดมีการ
ออมเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็ออกมาเล่า และ แนะนําเพ่ือน ๆ ที่ยังออมไม่ได้ตามเปูาหมายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและ
แรงกระตุ้นให้เพ่ือนเกิดการออม 
 9. กิจกรรมถอดประสบการณ์เรื่อง วินัยทางการเงิน   ประกวดคลิป VDO ถอดประสบการณ์ 
เรื่องการออมเพ่ือเข้าแข่งขัน โดยผ่านทาง Facebookและ นําเสนอผลงานการออมเงินของห้องตนเอง ในงาน        
วัน Saving Day 
 2.4 ตลาดนัด PYT  เราสร้างกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหารายได้จากเงินออมของตนเอง โดยใน 
ทุก ๆ เดือน วิทยาลัยจะจัดกิจกรรม ตลาดนัด PYT ขึ้น โดยนักศึกษาสามารถนําเงินออมของตนเอง มาลงทุนร่วมกับ
เพ่ือน ๆ และนํากําไรที่ได้ ไปต่อยอดการออมเงินในทุก ๆ เดือน 
 2.5 กิจกรรม ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคําสอน  เป็นกิจกรรมแรกที่เราดําเนินการโดยการชวนผู้บริหาร  
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อาจารย์ บุคลากรในวิทยาลัยทุกคนมาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการออมเงินให้กับนักศึกษา โดนทุกคนจะมีการออมเงิน
โดยการหยอดกระปุกออมสินในทุก ๆ วัน และถ่ายภาพการออมเงินของตนเอง ลงใส่สื่อ Social ต่าง ๆ เช่น 
Facebook เพ่ือสร้างกระแส และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 
 2.6 เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขยายผลโครงการ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
  4.5. ผลการด าเนินการ   
 ขั้นที่ 3 Achieve  การสรุปผลและบรรลุเปูาหมาย 
 5.1 ด้านนักศึกษากลุ่มแกนนํา (Little Manager) ที่เข้าร่วมโครงการ  
ด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยทางการเงิน 
 1. นักศึกษาร้อยละ 100 ตอบแบบสอบถามว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว นักศึกษามี 
ความตระหนักและเข้าใจคําว่า วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนมากที่สุด 
 2. นักศึกษาร้อยละ 86 ตอบแบบสอบถามว่า มีความเข้าใจเรื่องวินัยทางการเงินว่าเป็น 
เรื่องท่ีมีประโยชน์และต้องนําไปปฏิบัติให้ได้ระดับมากท่ีสุด 
 3. นักศึกษาร้อยละ  11  ตอบแบบสอบถามว่า มีความเข้าใจ เรื่องวินัยทางการเงินเป็น 
เรื่องที่มีประโยชน์และต้องนําไปปฏิบัติให้ได้ระดับมาก 
 4. นักศึกษาร้อยละ  3  ตอบแบบสอบถามว่ามีความเข้าใจ เรื่องวินัยทางการเงินเป็นเรื่อง 
ที่มีประโยชน์และต้องนําไปปฏิบัติให้ได้ระดับปานกลาง 
 5.2 ด้านนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ  
ด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยทางการเงิน 
 1. นักศึกษาร้อยละ 92 ตอบแบบสอบถามว่า นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจคําว่า  
วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนในระดับมากที่สุด 
 2. นักศึกษาร้อยละ 8  ตอบแบบสอบถามว่า นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจคําว่า  
วินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึนในระดับมาก 
 5.3 การสร้างเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ “น้องฮอมตัง”  วิทยาลัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องฝากเงิน 
อัตโนมัติได้เสร็จตามแผนที่วางไว้  โดยนักศึกษาสามารถ ฝากเงินทุกวัน ทุกวลาได้ เงินที่นักศึกษากฝาก จะเข้าบัญชี
ธนาคารโรงเรียนของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ  ทําให้ง่ายต่อการฝากเงิน  “บาทเดียวก็ออมได้” 
 5.4 กิจกรรม Start working,Start saving  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กับ 
นักศึกษากลุ่มที่ทํางานพิเศษระหว่างเรียนและกลุ่มที่กําลังจะจบการศึกษา เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนการเงิน   คุณ ปีย์วรงค์  เชี่ยววณิชชา  เป็นผู้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพด้านการบริหารการเงิน FChFP จากสมาคม
วางแผนการเงินภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 
 5.5 เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขยายผลโครงการ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
 1. สถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาจํานวน 3 วิทยาลัย ได้แก่  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ ,  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือโดยทีมไปจัดกิจกรรมให้            
ณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 31 โรงเรียน โดย 
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จัดกิจกรรม ผ่านโครงการ วัดแววความถนัดสายอาชีพ ซึ่งกําหนดให้ วินัยทางการเงิน เป็น 1 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
ในโครงการ (กิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนที่มาจะไม่เหมือนกันโดยเราจประเมินจาก จํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วม , ระดับชั้นที่เข้าร่วม , ระยะเวลาที่เข้าร่วมและเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสม) 
 6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ผู้บริหาร ครู นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง ความสําคัญของวินัยทางการเงินมากยิ่งข้ึน 
 6.2 ผู้บริหาร ครู นักศึกษา มีความรู้ ในสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีวินัยทางการเงิน  
มีเงินออม ไว้ใช้ยามจําเป็นมากยิ่งขึ้น 
 6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สามารถสร้างให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และเป็นต้นแบบของการสร้างวินัยทางการเงินนําองค์ความรู้และวิธีการสร้างวินัยทางการเงินไปขยายผลให้กับ 
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ  
 
โครงการที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)  
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา คือ ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางาน 
 1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ทํางานพ้ืนฐาน (Core Skill) โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่นักศึกษาชอบและมี
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาซึ่งวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้ของนักศึกษานั้นมีความสําคัญ และ
วิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการทํางานพ้ืนฐานต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นได้นักศึกษาจะต้องมีความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณ์พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการทํางานในอนาคตอัตลักษณ์ของนักศึ กษาทั้งหมดใน
วิทยาลัยฯ ต้องการให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียน         
มีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม จัดการได้  : มุ่งมั่นให้ผู้สําเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ       
ได้ ทั้งด้านปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการทํางาน ตลอดจนรู้จัก การให้ความสําคัญกับปัญหา        
หลัก-ปัญหารอง ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม นอกจากที่วิทยาลัยแห่งนี้จะมุ่งผลิตนักศึกษาให้คิดเป็น เน้นปฎิบัติ 
จัดการได้แล้ว วิทยาลัยแห่งนี้ยังให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ว่านักศึกษาที่สถานประกอบการจะรับไปทํางาน จะต้องมีคุณลักษะที่โดดเด่นอย่างไร เราจึงได้พัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาภายใต้การกําหนดอัตลักาณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจากแนวคิดอัตลักษณ์ของ             
Call, George and Simmon (1987, p.134) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ ไว้ว่าเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง       
ในตัวบุคคลที่ทําให้บุคคลนั้นรู้ตัวว่าเขาเป็นบุคคล เป็นตัวเขาเองแตกต่างจากคนอ่ืนและทําให้คนอ่ืนรู้จักว่าเป็นใคร
ด้วยลักษณะของตนเอง จึงมีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องรักษาบุคคลแต่ละคนให้มีความเป็นตัวตน 
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 2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือสร้างทัศนคติ และบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาชีพ 
     2.2 เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของตนเอง 
     2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ 
 3. กรอบแนวคิด 
  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาวิทยาลัยได้มีหลักคิดที่กําหนดไว้เป็น ปรัชญาสําคัญของวิทยาลัยไว้ว่า        
บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต นําสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักศึกษาดังนี้ 
 บูรณาการทางการศึกษา นําสู่การปฎิบัติด้วยการกําหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “เป็นวิทยาลัยแห่ง
การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ  
 วัฒธนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต นําสู่การปฎิบัติด้วยการกําหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า
มุ่งสอนให้ผู้เรียน “มีศิลปะการใช้ชีวิต” 
 โดยมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของหลักปรัชญา
การศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นนําสู่การปฎิบัติด้วย คําว่า คิดเป็น เน้นปฎิบัติ จัดการได้ ซึ่งจาก
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาวิทยาลัยยังให้คงวามสําคัญกับหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบประกอบการที่รับนักศึกษา
ไปทํางานหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ให้ความคิดเห็นในการผลิตนักศึกษาเพ่ือให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาจึงกําหนดอัตลักษณะของสาขาวิชาขื้นมาอีกด้วย
และเป็นจุดเน้นที่เราจัดการศึกษามากว่า 20 ปี จนกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตรงตามความ
ต้องการสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยมีอัตลักษณ์ของสาขาวิชาดังนี้ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาชาช่างยนต์ : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  
สาขาช่างไฟฟูา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้นําทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่
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 4 . วิธีด าเนินการ 
 วิธีดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือให้มีคุณภาพใช้กระบวนการตามขั้นตอน  PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr.Edwards 
W. Deming วิทยาลัยจึงปรับใช้กับดําเนินงานเพ่ือบรรลุผลสําเร็จดังนี้  
 Plan (การวางแผน)  
 1. สถานศึกษานําหลักคิดที่สําคัญมาวางแผนสําหรับการกําหนดหลัก ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
นักศึกษทั้งวิทยาลัย  
 2. สร้างความตระหนักร่วมกันให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาตามหลักคิดของสถานศึกษา      
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 3. ให้ความสําคัญกับผู้ใช้บริการรับนักศึกษาไปทํางานเชิญมาวางแผนและร่วมกําหนดคุณลักษณะ 
ของนักศึกษาตามท่ีต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละสาขาวิชชีพ  
 4. สถานศึกษานําสิ่งที่ผู้รับบริการสะท้อนความต้องการให้ผลิตผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเช่นไร  มากําหนด    
อัตลักษณ์ของสาขาวิชาอย่างชัดเจน และสร้างการรับรู้ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษารับรู้ร่วมกัน 
 5. ในมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว ๕ ปี แผนปฎิบัติประจําปี กําหนด อัตลักษณ์
ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
 6. กําหนดโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบัติงานทุกๆปีการศึกษา 
 DO (ลงมือท า)  
        การจัดการเรียนการสอนของเรามุ่งสร้างอัตลกษณ์ท่ีโดดเด่น ดังนี้ 
 1. มีโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชา ที่นักศึกษาทุกคนในสาขาต้องผ่านกิจกรรมนี้ 
 2. มีการสอบอัตลักษณ์พ่วงเข้าไปกับการสอบสมรรถนะโดยมีการวัดผลอัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชาด้วย 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนนอาจารย์ผู้สอนกําหนดการวัดผล Core Skill ให้วัดอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
ด้วย (กลุ่มวิชาชีพสาขา) อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาทําผ่านกิจกรรมมีโครงการรองรับ พ่วงเข้าไปใน
รายวิชาผ่านการประเมิน  Core Skill และจัดสอบวัดผลอัตลักษณ์ร่วมกับสอบสมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษา 
 Check  (การตรวจสอบ)  
 1. มีระบบนิเทศโดยผู้บริหารของสถานศึกษา 
 2. ครูผู้สอนรายงานการสอน ความคืบหน้าของกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
เป็นประจําสม่ําเสมอ 
 3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนจากทุกคนที่มีส่วนร่วม 
 ACT  (การปรับปรุง) 
 1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทุกๆสัปดาห์ 
 2. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญหน่วยงานสถานประกอบการการ ผู้รับบริการมาร่วม
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของนักศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องกา 
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 ๕. ผลการด าเนินงาน 
 ๕.๑ สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับบริการได้รับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปทํางานที่มีคุณลักษณะตรง
ตามท่ีต้องการมีทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมตามตําแหน่งงาน 
 ๕.๒ สถานศึกษามีรูปแบบวิธีการผลิตนักศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาชีพจนเป็นวัฒธนธรรม  
องค์การมากว่า 20 ปี  
 5.3 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีจํานวนเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้วมากกว่า ร้อยละ 85 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
 5.4 ผลสะท้อนจากนักศึกษามีระดับความสนใจ และมีการเข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์              
ด้านระยะเวลาเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้วได้ 4.61 ขึ้นไป 
 5.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้พัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมกับวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 85         
ของนักศึกษาทั้งหมด 
 5.6 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ เฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้ว 
มากกว่าร้อยละ 85 
 5.7 นักศึกษามีการพัฒนาอัตลักษณ์ ที่ เหมาะสมตรงตามสาขาวิชาชีพ เฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้ว    
มากกว่า 85  
 5.8 นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ เฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้ว มากกว่า    
ร้อยละ 85  
 5.9 นักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมแล้ว มากกว่า     
ร้อยละ 85  
 6. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 6.1  นักศึกษาสามารถนําทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการทํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขา      
  วิชาชีพ 
 6.2 นักศึกษาสามารถนําทักษะหลักท่ีได้พัฒนาแต่ละกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพ 
    6.3 นักศึกษามีความภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 
 6.4 สถานศึกษาผลิตผู้เรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการอย่าง
แท้จริง  
 6.5 สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ       
ตามท่ีต้องการ 
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โครงการ Best Practice 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น         
(Pre-Vocational Education : Pre-VEd.)  
 1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาสายอาชีวศึกษา  
ทศวรรษที่ 2 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมสัดส่วน ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมแรงงาน
ฝีมือและช่างเทคนิค ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร อีกท้ังต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวศึกษาให้ถูกต้อง และ
วางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีคําแนะนําที่ถูกต้องแก่เยาวชนและสังคม จาก
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมโอกาส      
ให้สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดย
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมานานแล้วโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและนักคิดคนสําคัญ  
Drucker,1993; Ranson, 1994  ประกอบด้วยหลักการที่สําคัญ บุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้          
องค์ความรู้ และการจัดการความรู้  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ         
จัดการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นที่วิทยาลัยจัดทําขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2559-ปัจจุบันจนได้รับการยอมรับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 ศึกษาธิการจังหวัด
ยกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านโครงการหลักสูตรเชื่อมโยง และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้เป็น
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือให้ใช้กันทั่วประเทศ  
วิทยาลัยได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน ตามความถนัด  
และความสนใจ  
 2.2. เพ่ือขยายกลุ่มเปูาหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้า     
สู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  
 2.3. เพ่ือให้สามารถนํารายวิชาที่เรียนสะสมหน่วยกิต (Pre-VEd.) มาขอโอนเพ่ือนับจํานวนหน่วยกิตสะสม
เมื่อได้สมัครเข้าเรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 3. กรอบแนวคิด 
 เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
ในเครือข่ายและหน่วยงานทางการศึกษาท้ังรัฐบาลและเอกชนจึงต้องใช้แนวคิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประยุกต์
จากแนวคิดของ Drucker,1993  ประกอบด้วยหลักการที่สําคัญคิดดังนี้  
 3.1 บุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เราจําเป็นต้องสร้างบุคคลทุกคนที่จะทําโครงการร่วมกันทั้งสถานศึกษาแม่
ข่ายและสถานศึกษาคู่พัฒนาให้พร้อมที่จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาไปด้วยกัน 
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 3.2 แหล่งเรียนรู้ คือ สถานศึกษาต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน พัฒนา 
ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์การเรียน และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 3.3 องค์ความรู้ คือ สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในหลักวิชาการ และหลักการปฏิบัติให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพ่ือความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 3.4 การจัดการความรู้ คือ สร้างระบบการบริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผนร่วมกันกัน การดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอน การตรวจสอบ และการรายงานผลการดําเนินการโดยมีคู่มือการดําเนินการอย่างชัดเจน  
 4. วิธีด าเนินการด าเนินงาน 
 วิธีดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือให้ มีคุณภาพใช้กระบวนการตามขั้นตอน PDCA ซึ่ งถูกคิดค้น                   
โดย Dr. Edwards W. Deming วิทยาลัยจึงปรับใช้กับดําเนินโครงการเพื่อบรรลุผลสําเร็จดังนี้  
 Plan (การวางแผน)  
 4.1. ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational 
Education : Pre-VEd.) ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
 4.2. สร้างความตระหนักร่วมกันให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําครงการตั้งแต่ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่จะร่วมมือของทุกสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
 4.3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาที่จับคู่พัฒนาร่วมกัน 
 4.4. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผู้บริหารและครูเข้าใจและเห็นความสําคัญของโครงการเพ่ือจับมือ 
สถานศึกษาคู่พัฒนา 
 DO (ลงมือท า)  
 1. จัดพิธีลงนามความร่วมมือสถานศึกษาที่จะร่วมโครงการโดยเชิญสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วม
เป็นสักขีพยาน รับรู้ร่วมกันในการจัดทําโครงการ 
 2. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์การเรียน และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 3. ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการจัดการ 
เรียนที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชน 
 4. จัดอบรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาคู่พัฒนาเพื่อทําความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 5. กําหนดรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่อาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และปีท่ี 3 ของแต่ละสถานศึกษา 
 6. กําหนดแผนการสอน หัวข้อหน่วยเรียน จํานวนวันและเวลาที่เป็นไปตามหลักสูตรกําหนด  
 7. นําเนื้อหาวิชาไปสอนตามที่ได้วางแผนไว้โดยครูของสถานศึกษาแม่ข่ายเข้าไปสอนในเนื้อหา  มากกว่า 
60% สถานศึกษาคู่พัฒนาสามารถสอนเองได้ 40% ของเนื้อหาในรายวิชา 
 8. จัดให้มีการวัดผล ประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น         
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 



๒๖ 

 

 

  
 Check  (การตรวจสอบ)  
  1. สร้างระบบนิเทศโดยผู้บริหารของสถานศึกษาแม่ข่ายและสถานศึกษาคู่พัฒนา 
  2. ครูผู้สอนรายงานการสอน ความคืบหน้าของกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารทั้ง 2 
สถานศึกษาทราบเป็นประจําทุกวันหลังจากการสอน 
  3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักเรียน และครูของสถานศึกษาคู่พัฒนา 
 ACT  (การปรับปรุง) 
 1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทุกๆสัปดาห์ 
 2. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคู่พัฒนาทุกๆปีการศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ 
พัฒนารูปแบบการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. มีการวิจัยถึงผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ผ่านการเรียนแบบเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาหลังจบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วไปเรียนต่ออาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นอย่างไร  
 5. ผลการด าเนินงาน 
     ปีการศึกษา 2559 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน 5 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 159 คน ผ่านเกณฑ์ 144 คน 
     ปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 156 คน ผ่านเกณฑ์ 150 คน 
     ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 320 คน ผ่านเกณฑ์ 281 คน 
       ปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 462 คน ผ่านเกณฑ์ 407 คน 
     ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน  4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 103 คน ผ่านเกณฑ์ 96 คน  
               ปีการศึกษา 2564 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน  4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการจํานวน 131 คน ผ่านเกณฑ์ 120 คน 
 6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    6.1 สนองตอบต่อนโยบายของกระทรงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในเรื่อง
การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพฃ 
    6.2 เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้ปรับทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา เห็นความสําคัญ
และโอกาสในการเจริญก้าวหน้าได้หากมาเรียนอาชีวศึกษา 
    6.3 นักเรียนที่มาเรียนในโครงการนี้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นไปแล้วใช้ใบรับรองผลการเรียน
ไปเทียบเรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังรัฐบาลและเอกชนได้ 
    6.4 นักเรียนสามารถลดเวลาเรียนได้เพ่ือไปทํางานในสถานประกอบการ หรือเรียนในรูปแบบทวิภาคีได้ 
    6.5 นักเรียนที่ไม่มีโอกาสในการเรียนต่อยังสามารถนําความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้ 
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    6.6 สถานศึกษาเครือข่ายคู่พัฒนาได้จัดการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
    6.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบกลุ่มนําร่องของจังหวัด
เชียงใหม่ในโครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยผู้อํานวยการได้รับ 
คัดเลือกเป็นคณะทํางานเพ่ือร่างคู่มือการดําเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นคณํางานขับเคลื่อนของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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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  ตั้งอยู่เลขที่ 262  หมู่ 6 ตําบลหนองจ๊อม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 

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

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้สํารวจความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษา       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อกําเนิดขึ้น         
โดยเริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับ       
ภูมิทัศน์ จนเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                
ในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมี พิธี เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.  2544                             
โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปี
การศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 
คน ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  
วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ”  นับจากนั้นเป็นต้นมา 

2.1.3 การจัดการศึกษา จัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และยึด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา เป็นสังคมเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและ ค้าขาย ฯลฯ สถานภาพ
ทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ในอําเภอสันทราย และอําเภอใกล้เคียง           
ในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษามีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม มาจากหลากหลายพ้ืนที่แต่ย้ายมาเรียนในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นเวลานาน ข้อมูลของครูและผู้บริหาร ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากสายอาชีวศึกษา จึงมีความเข้าใจ 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมีคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา บางส่วนที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะไปเรียนต่อ
เพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล 

รองผู้อํานวยการฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

นายเกียรติศักดิ์  อยู่ด ี
ผู้ช่วยอํานวยการฝุายแผนงาน

และความร่วมมือ 

นางสาวชิฌา    ชาญเช่ียว 
ผู้ช่วยอํานวยการฝุายพัฒนา

กิจการนักเรยีน 

นายนวรัต  คณะกะรัต 

ผู้รับใบอนุญาต 

นายเอกชัย ใจเมคา 

รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

นายอุทัย สุวรรณเรือง 

ผู้จัดการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 
- งานอาคาร สถานท่ี  
- งานทะเบียน 

- ประชาสัมพันธ์ 
 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

ผู้อํานวยการ 

-  งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- งานส่งเสริมผลผลติ การค้า
และประกอบธุรกิจ  
 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

-  งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานครูที่ปรึกษา 

- งานปกครอง 

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน  
- งานดูแลความปลอดภัยและ
จราจร 

- งานติดตามการขาดเรียน 

- งานปูองกันความเสี่ยง 6 ด้าน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

 

คณะกรรมการร่วม       
4 ฝุาย 

-  แผนกวิชา 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน  
- งานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- งานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

- งานหลักสตูรระยะสั้น EtoE 

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

นายนวรัต      คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร 
 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อํานวยการ ฝุายวิชาการ  

 

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ด ี 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายธนภัทร      มั่นคง 
ผู้อํานวยการ 

 

นางสาวษรัญชนก  ธรรมชัย 
หัวหน้าแผนกบัญชี 

 

นางสาวปภาวรินทร์  นักธรรมมา 
หัวหน้าแผนกการตลาด 

 

นายชานนท์   เช่ียวชาญ 
หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 
 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อํานวยการ 

ฝุายบรหิารทรัพยากร 

 

นายพรชัย   มูลแก้ว 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร ์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเชิดชูเกียรติ ผาคํา 
หัวหน้างานทวิภาค ี

 

นางสาวชิฌา   ชาญเช่ียว 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 

 

นายอุทัย      สุวรรณเรือง   
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ 
 

นายเกียรติศักดิ์   คนธสิงห ์
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส ์

 

นายชานนทร์   เทพคํา 
หัวหน้าแผนกช่างยนต ์

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ด ี 

 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

นายธนภัทร      มั่นคง 
หัวหน้างานมาตรฐานและ    
ประกันคณุภาพการศึกษา 

นางสาวอัจฉรา   จินะกาศ 
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 451 100 0 551 
ปวช.2 409 70 0 479 
ปวช.3 319 25 0 344 

รวม ปวช. 1,179 195 0 1,374 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 155 62 217 
ปวส.2 170 26 196 

รวม ปวส. 325 88 413 
 

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) 39 - - 39 - - 32 - - 110 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24 - - 12 - - 24 - - 60 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- 100 - - 59 - - 18 - 177 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก                          
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

32 - - 25 - - 37 - - 94 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

22 - - 23 - - - - - 45 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(สาขางานการท่องเที่ยว) 

23 - - 63 - - 52 - - 138 

สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการ
โรงแรม) 

47 - - 65 - - 49 - - 161 

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 144 - - 123 11 - 65 7 - 350 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

48 - - 20 - - 28 - - 96 

สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง  
(สาขางานไฟฟูากําลัง) 

72 - - 39 - - 32 - - 143 

รวม 451 100 - 409 70 - 319 25 - 1,374 
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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) 50 - - 43 - - - - - 93 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 26 - - 12 - - - - - 38 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจ
ดิจิทัล) / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

18 - - 16 - - - - - 34 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) 

8 - - 8 - - - - - 16 

สาขาวิชาการโรงแรม                                
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

12 - - 18 - - - - - 30 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 25 - - 22 - - - - - 47 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                      
(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

6 33 - 39 5 - - - - 83 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                          
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

- 8 - - 8 - - - - 16 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 10 21 - 12 13 - - - - 56 
รวม 155 62 - 170 26 - - - - 413 

รวมทั้งหมด 1,787 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 30 - - 78.95 
สาขางานการตลาด 22 - - 75.86 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18 18 - 100.00 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 - - 80.00 
สาขางานการท่องเที่ยว 37 - - 59.68 
สาขางานการโรงแรม 44 - - 86.27 
สาขางานยานยนต์ 58 6 - 56.84 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 17 - - 47.22 
สาขางานไฟฟูากําลัง 27 - - 72.97 

รวม 257 24 - 69.21 
ระดับ ปวส.     
สาขางานการบัญชี 31 - - 68.89 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ - 4 - 36.36 
สาขางานธุรกิจดิจิทัล - 13 - 76.47 
สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 8 -  100.00 
สาขาการท่องเที่ยว 10 - - 55.56 
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม - 11 - 50.00 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ - 22 - 48.89 
สาขางานอิเล็กทรอนิกอุตสาหกรรม - 7 - 100.00 
สาขางานไฟฟูากําลัง - 4 - 16.67 

รวม 49 61 - 55.84 
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 2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ/ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ 

9 2 7 

ข้าราชการ/ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ผู้ที่ได้รับการรับรอง 58 37 58 
ข้าราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการครู - - - 
พนักงานราชการอ่ืน - - - 
ครูพิเศษสอน 1 - 1 
เจ้าหน้าที่ 20 10 - 
บุคลากรอ่ืนๆ(นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ๆ) 7 - - 

รวมครู 58 37 58 
รวมทั้งสิ้น 95 49 66 

 

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 - 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

6 6 - 5 1 - - 6 - 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - - 1 - - 1 - 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 7 7 - 3 4 - 1 6 - 
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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.) 

สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) 4 4 - 2 2 - - 4 - 
สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 8 8 - 6 2 - 1 7 - 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 3 3 - 3 - - - 3 - 
สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูากําลัง) 3 3 - 3 - - - 3 - 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

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

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

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

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 2 2 - 1 1 - - 2 - 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 2 2 - 1 1 - - 1 - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

1 1 - - 1 - - 1 - 

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 

ฝุายประชาสัมพันธ์ 6 - - 6 - 
ฝุายทะเบียนวิชาการ 5 - - 5 - 
ฝุายอํานวยการ 4 - - 4 - 
ฝุายการเงิน 2 - - 2 - 
ฝุายกิจการนักศึกษา 3 - - 3 - 

รวม 20   20  
 
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
  สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานการโรงแรม) 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 
สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง (สาขางานไฟฟูากําลัง) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 

สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าร้านอาหารและภัตราคาร) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 
สาขาวิชาไฟฟูา (สาขางานไฟฟูากําลัง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย) 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
มีอาคารเรียนจํานวน........3............หลัง 
มีอาคารประกอบจํานวน........-.......หลัง 
ห้องเรียนมี..........43................ห้อง  
มีห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 
- โรงฝึกงาน 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......3.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....-.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....-.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการขาย......-...ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการสํานักงาน...1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 

มีห้องพักครูจํานวน...........3..............ห้อง 
มีห้องประกอบจํานวน........28............ห้อง 
มีห้องพยาบาลจํานวน......2.......ห้อง 
มีห้องประชุมจํานวน........2.......ห้อง 
มีห้องสมุดจํานวน.........1...........ห้อง 
มีห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 
มีห้องการเงิน/ห้องบุคคลจํานวน........1.........ห้อง 
มีห้องวิเทศสัมพันธ์จํานวน......1……..ห้อง 
มีห้องประกันคุณภาพภายในจํานวน…......1………..ห้อง 
มีห้องกิจการนักศึกษาจํานวน……....1………..ห้อง 
มีห้องนวัตกรรมจํานวน.....1..........ห้อง 
มีห้องติดตั้งจํานวน………1……..ห้อง 
มีห้องทะเบียนวิชาการจํานวน......1....ห้อง 
มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตจํานวน…..1….ห้อง 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียน
การสอน 

2,890,118.95 
 

14.37  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

853,394.66 4.24   

3.  รายจ่ายในกานส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

1,627,057.00 8.09   

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

1,733,420.00 8.62  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 1,340,743.00 6.67  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ คําว่า งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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2.4 ปรัชญา   เอกลักษณ์  อัตลักษณ์   ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 
“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิต
จริงเข้าสู่ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“ เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต” 

วิทยาลัยไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผู้เรียนให้มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่วิทยาลัยแห่งนี้มุ่งหวังที่จะสร้าง
นักศึกษาที่จบสถาบันการศึกษาและแห่งออกไปแล้วมีขีดความสามารถในการทํางานทางด้านทักษะวิชาชีพและ
จะสร้างให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีจิตอาสา มีความเป็นคนดีต่อตนเอง สังคมที่อยู่อาศัยและ
ประเทศชาตินั่นคือการมีทักษะชีวิตที่จําเป็นอีกด้วย 

อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯ ประสงค์แสดงความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร 
และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  
 คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรี ยน              
จะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                 
ในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  

จัดการได้  : มุ่งมั่นให้ผู้สําเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งด้านปัญหา
การเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการทํางาน ตลอดจนรู้จัก การให้ความสําคัญกับปัญหาหลัก -ปัญหารอง 
ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม  

อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
คณะช่างอุตสาหกรรม  

สาขาช่างยนต์ : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยสาขาช่างไฟฟูา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาการท่องเที่ยว /สาขาการโรงแรม : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้   
สู้งานบริการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
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คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์ บริการ  ก้าวสู่

มาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด/สาขาธุรกิจค้าปลีก : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ ก่อเกิด

นวัตกรรม ผู้นําทางด้านความคิด สร้างสรรค์  สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้
ชีวิต ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ            

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

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

จัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
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เป้าประสงค์ 
พันธกิจที่ 1 
   1. ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
   2. ทํางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
   3. เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
พันธกิจที่ 2  
   1. ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
   3. สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี   
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

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

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

ประกอบการตลาดแรงงาน 
   2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด แรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  

   1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
   2. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือ เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   4. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร     
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   5. ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

   1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
   2. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
   3. สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ          
   4. ครุภัณฑ์ 
   5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
   1. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ         

ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถาน  
   ศึกษามอบหมาย 
   2. โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน สถาน  
   ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พันธกิจที่  8 ส่งเสริมการทําความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา 
   2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
   3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนใน

ชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
   1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการ 

   1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ
สถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  

   ประกอบการ 
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กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ 33 นโยบาย 114 โครงการ/กิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 
โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ  
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ   ต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

  นโยบายที่ 1.2 ทํางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
  นโยบายที่ 1.3 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา     
 กลยุทธ์ที่ 2. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 14 
โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  

  นโยบายที่ 2.2 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา              
แต่ละระดับการศึกษา 

  นโยบายที่ 2.3 สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี      
 กลยุทธ์ที่ 3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน ประกอบด้วย 34 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

  นโยบายที่ 3.2 ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
  นโยบายที่ 3.3 เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น 

  นโยบายที่3.4 มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  นโยบายที่ 3.5 มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 3.6 นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยมีเงินฝากออมกับธนาคารโรงเรียน 
 กลยุทธ์ 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ประกอบด้วย 8 โครงการ/กิจกรรม  

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

 กลยุทธ์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 10 โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 5.1 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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  นโยบายที่ 5.2 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือ เป็นผู้พร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  นโยบายที่ 5.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  นโยบายที่ 5.4 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 5.5 การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร     
  นโยบายที่ 5.6 ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 20 โครงการ/กิจกรรม 
  นโยบายที่ 6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

  นโยบายที่ 6.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ                 
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

  นโยบายที่ 6.3 สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ          
  นโยบายที่ 6.4 ครุภัณฑ ์
  นโยบายที่ 6.5 งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประกอบด้วย 12 โครงการ/กิจกรรม 

  นโยบายที่ 7.1 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา            
ตามนโยบายสําคัญท่ี   หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
  นโยบายที่ 7.2 โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

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

  นโยบายที่ 8.1 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

  นโยบายที่ 8.2 การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  
  นโยบายที่ 8.3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

  นโยบาย 9.1 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์                   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 

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

รายการ ระดับ ให้โดย 
" โรงเรียนต้นแบบ GSB Digital School Bank" แห่งแรกของภาค 8 ภาค ธนาคารออมสินภาค 8 

การประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ประจําปี 2564 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ 

 
2.6.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 
 

ชื่อ รายการ รางวัล 

ดร.ธนภัทร           มั่นคง รางวัลเกียรติยศวันครู 

โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวเตือนใจ    อารีโรจนนุกูล รางวัลครูดีในดวงใจ  

โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลอื่น ๆ  

ระดับ จังหวัด 

นางสาวเตือนใจ    อารีโรจนนุกูล รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  

โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลอื่น ๆ  

ระดับ จังหวัด 

นางสาวเตือนใจ    อารีโรจนนุกูล การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  

โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่ งประ เทศไทยในพระราชูปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

ระดับดี 

 ระดับชาติ 

นายเอกชัย          ใจเมคา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น  

โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  

ระดับ จังหวัด 

นายเอกชัย          ใจเมคา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  

โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่ งประ เทศไทยในพระราชูปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 

ระดับชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวชิฌา        เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น  

โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  

ระดับ จังหวัด 

นางสาวชิฌา        เชี่ยวชาญ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14   

โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่ งประ เทศไทยในพระราชูปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 

ระดับชาติ 

นายเกียรติศักดิ์      อยู่ดี การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  

โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่ งประ เทศไทยในพระราชูปถั มภ์  สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

ระดับดมีาก 

ระดับชาติ 

 

2.6.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อ รายการ รางวัล 

นายชานนทร์           เทพคํา
  

ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวษรัญชนก      ธรรมชยั ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวศิริขวัญ        จันทรพ์ลอย ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวปภาวรินทร์     นักธรรมา ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวรมิดา            บุญทันสา รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

สิบเอกกันต์ทรากรณ์    ถาอิน รางวัลครูดีในดวงใจ  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายชานนท์             เชี่ยวชาญ รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายอภิวัฒน์            คําปินตา รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายวิชาญ              เทิดพาณิชย์ รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายณัฐวุฒิ             แสงอาทิตย์ รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายทศพล              สิทธ ิ รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวอัจฉรา         สมบูรณ์ชัย รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาววราภรณ์       วงศ์หาญ รางวัลครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายธิราวุฒิ              ปัญญาแปง ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวธัญลักษณ์      ใจเที่ยง ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายณรงค์ศักดิ์          ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวกิติยาภรณ์      จอมจันทร์ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวอรรยา           วงศา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวอัจฉรา           จินะกาศ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางอาภรณ์ศิริ            สมพันธ์ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวปิยนันท์          เกตุชั่ง ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสิริยา                 แก้วพาคํา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายบุญวรรษ            สวุรรณทับ ครูดีศรีสถาบนั  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายปวเรศ               อินทจักร์
  

ครูดีศรีสถาบัน  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายอนิรุตติ์             จันตาธรรม ครูดีศรีสถาบัน  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาววารีวรรณ       ณ บางช้าง ครูดีศรีสถาบัน  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาววรัษทยา         ยาสมุทร ครูดีศรีสถาบัน  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นางสาวรัชนก            ชูจิตร ์ ครูดีศรีสถาบัน  
โดย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ จังหวัด 

นายกานต์             อะตามา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

โล่ยอดเยี่ยม 
ระดับ ชาติ 

 

นายจิรวิทย์           จิตต์เขมพัฒน์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

โล่ยอดเยี่ยม 
ระดับ ชาติ 

 

นางสาววรัษทญา     ยาสมุทร การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดีเยี่ยม 
ระดับ ชาติ 

นางสาวกิติยาภรณ์    จอมจันทร์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดีเยี่ยม 
ระดับ ชาติ 

นางสาวรมิดา          บุญทันสา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาววารีวรรณ      ณ บางช้าง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปวริศา         สุภาพัฒน์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางชฎาภรณ์           ทาสุวรรณ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายเชิดชูเกียรติ        ผาคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวจิตรลดา       เย็นใจ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปุณยาภา      โจนสัน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวษรัญชนก       ธรรมชัย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวจุทามาศ       ปันคํามูล การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวพัชราภรณ์     เตจะต๋า การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวศิวพร         วัสวัฒน ์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปฎิพร         ชมชื่น การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวไอลดา         ไชโย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวปนัดดา         จันทรไ์หว การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาววราภรณ์       วงศ์หาญ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวศิริขวัญ        จันทรพ์ลอย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายมนตรี                พุทธชาคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

สิบเอกกันต์ทรากรณ์     ถาอิน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวธิดารินทร์         มงคล การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวนฤมล           ทองอนันต์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวจิราพรรณ        สายสืบ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปภาวรินทร์     นักธรรมา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายอนุเชษฐ์             คําทา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายปวเรศ              อินทจักร์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปณิชา          อินทวงค์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายวุฒิพงษ์            ยอดใสย์
  

การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายชานนทร์           เทพคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

เกียรติศักดิ์             คนธสิงห์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายชนตร์นนท์         ภีระคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวนิชาภา       ปัญญากาศ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายภาสกร           เย็นใจ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 
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นายทศพล              สิทธ ิ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวรัชนก          ชูจิตร ์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวบุพรรณี       นันทจริยา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปิยนันท์       เกตุชั่ง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นางสาวอรรยา       วงศา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดมีาก 
ระดับ ชาติ 

นายเชาวฤทธิ์         บุตรช้าง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายวิชาญ              เทิดพาณิชย์
  

การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายธิราวุฒิ             ปัญญาแปง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวพัทธนันท์      กรรณลา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายชานนท์            เชี่ยวชาญ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสถาพร             อํานา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวยุรดี           สนรักษา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายอภิวัฒน์         คําปินตา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายนครินทร์         ชุมภ ู การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางจิตตรารัตน์       ตะตานัง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปฎิพา       ชมชื่น การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่ อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวอัจฉรา      สมบูรณ์ชัย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายจักรพงษ์        ตาคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวอมรรัตน์        บุญตุ้ย การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวจิรนันท์         ศรีภิรมย์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางอาภรณ์ศิริ          สมพันธ์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวอัญจารีย์      เรืองศรี การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวพรชนก      อุดทา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางกนกพร          แก้วพาคํา การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายปฐพล               คนไว การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายบุญญวรรษ         สวุรรณทับ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายณัฐวุฒิ              แสงอาทิตย์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายพรชัย               มูลแก้ว การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวประไพวัลย์     คําหลิม้ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวธัญลักษณ์      ใจเที่ยง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายณรงค์ศักดิ์         ไชยวรรณ์ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายอนิรุตติ์            จันตาธรรม การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นายปราโมทย์         ทะกันเอง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 

นางสาวอัจฉรา        จินะกาศ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14  
โดย สมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ระดับดี 
ระดับ ชาติ 
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2.6.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน       
ระดับชาติ (การแข่งขันทักษะวิชาชีพ) 

ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวพิมลพร      เตชะ
นา 

เด็กและเยาวชนดีเด่น และนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 
โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

นายเขมชาติ         แลเซอ 
นายอาทิตย์          แลเซ่อ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ 
IOT ระดับ ปวส  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชนะเลิศ  

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายเอกกมล        ไชย
จินดา 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ รายวิชา ทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ระดับ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายธนวัฒน์         ทะรง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชาการประกอบและ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายชโนดม       สุรินทร์
แก้ว 
นายอนุสรณ์      ลุงแดง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษา เอกชน ระดับชาติ  ทักษะวิ ชาติ ดตั้ ง                
จานรับสัณญาณดาวเทียมระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายจักรพงศ์     นาตะหล้า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชางานเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายภิชิตพล       วิชายงค์ 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชี วศึกษา เอกชน ระดับชาติ  ทักษะวิช า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายสมบูรณ์       ลุงหลิ่ง 
นายพนมกร        ครินชัย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายศิรวิทย์       พาสุริยันต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  ร ะ ดั บ ช า ติ  ทั ก ษ ะ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายปฎิภาณ      วงวาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะการติดตั้งไฟฟูา
ภายในอาคารระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายยศวัต         คําอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟูาระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นายธนดล        น้ําคํา 
นายเศกฟูา       ภัทรวราทิตย์ 
นายบุรานนท์    แก้วอาภัย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะการพิมพ์ดีด
ไทย ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวยิหวา          แสงทุน 
นางสาวขรินทร์ทิพย์  พรลักษณ์สิน 
นางสาวพรรณิภา      ชัยเลิศ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นางสาวธฤษวรรณ     ชวรรณะ การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
มัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ระดับ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีรอง 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวชนม์ชนก      สภุา การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ทักษะ
โปรแกรมกราฟิก ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวมณีรัตน์     หน่อโปฺะ 
นางสาวขิน 
นางสาวฐิติณัฐวดี    จิตตะ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ทักษะเทคนิคการนําเสนอขาย ระดับ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวรัชยาภรณ์  ภัทรวณิชาพงศ์ 
นางสาวมัณฑนา     กิติวงศ์อ่ิน 
นางสาวภัทธีมา      จันทร์ฤกษ์ 
นางสาวศศินิภา      หล้าระวงค์ 
นางสาวสาวิตรี       ทับทอง 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ           
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายตะวัน           นาคาจิม่า การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวศศิกานต์    พาทีพิเคราะห์ การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ขับร้อง
พลงพระราชนิพนธ์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวสุวิมล        สุริยะ การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายศุภกร           มะโนคํา การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายบัญชา         สะง้า การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
งานปรับอากาศยานยนต์ ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายรวิษา          ปัญญาเสน 
นางสาววรพร      หรี่จา 
นางสาววรรณิกา  ปัญโน 
นางสาวอัญชลี     สมศรี 
นางสาวผ่องนภา   ตาจี๋ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
การปฏิบัติการการจัดนําเที่ยว ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวสุจิตรา    จันทร์คํา การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ขับร้อง
เพลงลูกกรุง ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาววีนัส          พลบูรณ์ 
นางสาวศศิษา        แสงเมือง 
นายสุริยา             ศิริวงศ ์

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
ธุรกิจค้าปลีก ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวปิยะวดี        แก้ววงค์ การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดนําเที่ยว ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวนันทนา       กอนจิ่ง 
นางสาวกรรวีญ์        คําใส 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
มัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวลานนา         ธิง การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวพัชรินทร์      ด่านศรีบูรณ์ การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ขับร้อง
เพลงสตริง ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวหทัยกาญจน์   พลน้อย การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดนําเที่ยว ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายณัฐวุฒิ               บุร ี การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ทักษะ
วิชางานไฟฟูารถยนต์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีรางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวมานิตา        ศรีบูชา นางสาวมานิตา ศรีบูชาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะวิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวหนุ่ม           นายมั่น นางสาวหนุ่ม นายมั่นได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ทักษะบาร์และ
เครื่องดื่ม ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน        

(การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ) 
ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาววราพร        ศิริเพ็ญ 
นางสาวศิริพร         สายทอง 
นางสาวกรรณิการ์    จันทร์คุ้ม 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เฟรช ฮอนเฟอร์ น้ําสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพต้านโควิค ปวช. โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 

นางสาวนะลอ         วิภากรรณิกา 
นางสาวจิราพร        แซ่ฟัง 
นางสาวพรพิมล       วงศ์ปัญญา 
นางสาวกิม             ลุงเหง 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ แยมผลไม้ เบอร์รี่ล้านนา ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาววีนัส           พลบูลย์ 
นางสาวศลิษา         แสงเมือง 
นางสาวเจนจิรา       แวงวรรณ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ฟฺูดเมดิซีน อาหารกล่องแช่แข็งต้าน    
โควิด 19 ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายจันกระพงศ์        ปานทอง 
นายนันทพงศ์          เมอแล่ 
นางสาวพนิดา          อายิกู ่

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ  การประกวดสิ่ งประดิษฐ์  ชื่อ เครื่องดื่มเห็ด              
รสเก๊กฮวย ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีรองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวไหมคํา         ลุงหม่อง การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องดื่มสมุนไพรอัดเม็ดต้าน Covid-
19 ปวส.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวธิดาภรณ์      จะงะ 
นางสาวฐิติพร          จันทร์แสง 
นางสาววิลาพร         คุณยศยิ่ง 
 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ไส้อ่ัวผัก Vegetable Sausage ปวช. 
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายณัฐวุฒิ             หอมสุวรรณ 
นายณัฎฐ์ดนัย          ฤทธิ์ญานันท์ 
นายศักดิ์ชัย            เลาย้าง 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องเชื่อมโลหะแผ่นกึ่งอัตโนมัติ 
ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวสุวรรณี   ลุงหวัง 
นายปิยโชค        ใหม่เส็น 
นายณัฐพงศ์       โพธิ์เส็ง 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ อ่างล้างมือเอนกประสงค์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นายณัฐวุฒิ       ขาวงาม 
นายอภินันท์     หงส์พงษ์ 
นายกวีวัธน์      กาญจน์สุพัฒนากุล 
นายนรวิทย์      ทองยะ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เว็บแอพพลิเคชั่นระบบจองห้อง
ประชุมออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ชาติ 

นางสาวนภาลักษณ์    เลาะเชอะ 
นางสาวเบญญาภา     แสนพวัง 
นางสาวเบญจมาศ     คําฝาง 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ โรเซีย เซรั่ม นวัตกรรมเพ่ือลดรอย
หยาบกร้านของผิวจากสารสกัดจากมะเขือเทศ  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายจิรายุทธ         นายหว่าง 
นายธีรพงศ์           ธรรมสุนทรา 
นายศตวรรษ         ลุงจ่อ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ         
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องฆ่าเชื้อพัสดุ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายปรีดา            พุ่มนาค 
นายชาตรี            ปินตา 
นายฤทธิเดช         จะคา 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ         
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ กล่องวัดค่าไฟอัจฉริยะ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวณัฐญา      เตจา 
นายณัฐภัทร         รูปสูง 
นางสาวกัลยา       ทองคํา 
นายยุทธนา         ไชยวงศ ์
นายสุขุม            วุ่ยยือ 
 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ 2 in 1 อัจฉริยะไฟฟูาประหยัด
พลังงาน ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายณัฐวุฒิ          บุร ี
นายธงชัย           กระสินธุ์รําไพ 
นายนพพร         แสงคํา 
นายประวิทย์      ศรีพล 
นายสัภยา         อนุกิจเจริญ 
 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ         
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องผสมดินปลูก ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีรางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวจันทร์แรม     ลุงละ 
นางสาวชุติมา          วนาพงษ์สกุล 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ กล่องอัตโนมัติสําหรับรับพัสดุ - Auto 
little Box (ALB)ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายธนพนธ์           ปร๊ะย่อ 
นายธีร์ธวัช            เครืองสายด้วง 
นางสาวรุ่งทิวา       ปันทุน 
นางสาวศิริวิมล      จองหมัน 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ          
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เกมส์พิชิต คิดสนุก สู่คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายขจรศักดิ์        ไชยวงศา 
นายนฤเบศ          โยริยะ 
นางสาวรัชนีกร      เชื้อด ี
นายวรัท             สมใจ 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ          
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เว็บแอพพลิเคชั่นระบบคําศัพท์
และคะแนนการประมวลผลQUIZ (PYT H  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นางสาวกัลยรัตน์     สินเช้า 
นางสาวทัศนีย์        นายคํา 
นางสาวอัญชลี        แสนยะ 
 
 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ธรรมชาติเนียนนุ่ม ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวพัชราภา     เมฆลา 
นางสาวทิพวรรณ์    มาเยอะ 
นางสาววรรณใส     เลกิล ิ

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ พัชชา สเปรย์อเนกประสงค์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวคําค้อง      ลุงเซิง 
นางสาวจันทนี       ลุงต๊ะ 
นางสาวเจริญศรี     ลุงตา 

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ น้ํามันนวดหอมจันทร์ ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวนวลละออ   ลุงออ 
นางสาวน้ําหนึ่ง      ศักดิ์สิทธิ์กุล 
นายสุริยา             ศิริวงศ ์

การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เซนซา ยาทากันยุงสูตรสมุนไพร ปวช.  
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award  
ชื่อ รายการ รางวัล 

นายอนันต์            โปธิสา 
นางสาวน้องพิศ      ค าใส 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม กล่องอาหารว่างเพ่ือการท่องเที่ยว จังหวัด
เชียงใหม่ 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายยงยุทธ           จะด ี
นายพัชรพฤกษ์      ไคร้มูล 
นายพรหมเมศ       เทพกัลยา 
นายรังสิมันต์         พรรณรังษ ี

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม แยมผลไมแ้บบหลอดบีบตรา "หว้า กะ เข้" 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวอุบลศรี      ชํานาญนาง
นางสาวสิริวิมล      กันธะวัง 
นายพีรพัฒน์         แซ่ย่าง 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม ผงปรุงมหัศจรรย์  
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวหนูเคอ      ลุงซอ การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม ทามาร์ เซรั่มนวัตกรรมเพ่ือลบรอยด้านของผิวจาก
สารสกัด จากมะขาม 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายคเชนทร์            ใจปิง 

นายเกียรติศักดิ์         ทาอินรัตนา 

นายสินเป็ง              ลุงศรี 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม รถกรองฝุ่น PM 2.5 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติรางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวบุญศิริ          เจริญพร 

นางสาวสุพรรณิการ์    จันทร์แก้ว 

นางสาวจินดารัตน์     วงษ์ลาภวัฒนา 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม ควบคุมระบบแสงสว่างด้วยเสียง 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติรางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นายกฤษณ์              แซ่พ่าน 

นายเพรชไทย           ออมน้ าใจ 

นางสาวกนกวรรณ     ปัญญาเรือง 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงาน
นวัตกรรม อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าอัจฉริยะ 2 ระบบ 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ  

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 
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ชื่อ รายการ รางวัล 

นายกฤษณ์              แซ่พ่าน 

นายเพรชไทย           ออมน้ าใจ 

นางสาวกนกวรรณ     ปัญญาเรือง 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงานนวัตกรรม 
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าอัจฉริยะ 2 ระบบ 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ  

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ระดับ ชาติ 

นางสาวเนตรนภา      แสงใส 

นางสาวฐิติมล          กิติกุศล 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงานนวัตกรรม 
ทีเจ  สเปรย์เคลือบยาง 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลชมเชย 
ระดับ ชาติ 

นายเทวราช            มะโนวงั 

นายบุญฤทธิ์           ดิเรกชวนันท์ 

นายนิโรจน์            กรธนภาส 

การนําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
Thailand New Gen inventors Award ชื่อผลงานนวัตกรรม 
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลชมเชย 
ระดับ ชาติ 
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สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมินดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ดานความรู  
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏบิัติงาน และการดํารงชีวิตอยู  
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล องกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทัน      
ตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต องการของตลาดแรงงาน  โดยความร วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ     
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ ที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยาง                      
เปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ          
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูก  ตอง ครบถวน สมบูรณ  

2.3 ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ                   

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา    
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน     

ตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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    
สถานศึกษาส งเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย           

โดยผูบริหาร   ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช 
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษา รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน        
ศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก      
ผู้เรียนที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ตารางที่ 1  จํานวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของแต่ละระดับชั้น 

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) 32 31 31 31 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24 24 24 24 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 34 34 34 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

18 18 18 18 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(สาขางานการท่องเที่ยว) 

52 44 44 44 

สาขาวิชาการโรงแรม 
(สาขางานการโรงแรม) 

49 48 48 48 

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 72 58 58 58 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

28 22 22 22 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง (สาขางานไฟฟูากําลัง) 32 29 29 29 
รวมระดับ ปวช. 344 308 308 308 
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ตารางที่ 2 จํานวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของแต่ละระดับชั้น 

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) 32 32 32 32 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 4 4 4 4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
(สาขางานธุรกิจดิจิทัล) 

15 14 14 14 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ส า ข า ง า น นั ก พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
คอมพิวเตอร์) 

8 8 8 8 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(สาขางานการท่องเที่ยว) 

11 10 10 10 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

12 11 11 11 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

28 25 25 25 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

7 7 7 7 

สาขาวิชาไฟฟูา  
(สาขางานไฟฟูากําลัง) 

8 7 7 7 

รวมระดับ ปวส. 125 118 118 118 
ตารางท่ี 3 จํานวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ที่

กําหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ า น ว น
ผู้ เ รี ย น
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ภาคทฤษฎี 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่
มี ผ ล ค ะ แ น น
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ภ า ค ป ฏิ บั ติ      
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์รอบ
แรก(คน) 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 344 308 308 308 
ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 125 118 118 118 
รวม 469 426 426 426 
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สรุปจํานวนผู้เรียนที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก นักศึกษาระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 308 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .2) 
จํานวน 118 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านรอบแรก จํานวน     
426 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
Plan (การวางแผน) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพร่วมกับรองฝุายวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการของวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติในการ
ดําเนินงานตามแผน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมผู้บริหาร รองหัวหน้าฝุายวิชาการ และหัวหน้าแผนก อธิบายชี้แจง
ถึงข้ันตอนของการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกําหนดช่วงเวลาของการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนก่อนการเข้าทดสอบมาฐานวิชาชีพ การเชิญคณะกรรมการจากภายนอกสถานศึกษา 
การกําหนดวันเวลาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

Do (การด าเนินงานตามแผน) 
1. ฝุายวิชาการร่วมกับหัวหน้าแผนก ได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความต้องการ
ด้านสมรรถนะแรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดทํารายการเกณฑ์มาตรฐานสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาและนํา
เกณฑ์มาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
2. ฝุายวิชาการกรอกข้อมูลการขอรับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาได้
เปิดการเรียนการสอน 
3. หัวหน้าแผนกส่งรายชื่อบุคคลภายนอกให้กับทางฝุายวิชาการ เชิญเป็นคณะกรรมการในการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เช่น อาจารย์จากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ เป็นต้น 
4. ฝุายวิชาการดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เสนอยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด 
5. ฝุายวิชาการร่วมกันคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพพิจารณากําหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสมรรถนะงาน 
6. ฝุายวิชาการและคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนฯ ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
7. ฝุายวิชาการจัดประชุมนักศึกษาชี้แจงถึงความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเข้ารับประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
8. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดําเนินการจัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสมรรถนะ
งาน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่สถานศึกษากําหนด และตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 
9. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรวบรวมผลการประเมินแต่ละสาขางาน นําเสนอผลการ
ประเมินให้กับผู้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติผลภายใน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการ
ประเมิน 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพดําเนินให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินใหม่ 



78 
 

 

10. ฝุายวิชาการดําเนินการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านระบบคลังเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดกําหนด 
จากกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละของจํานวนผู้เรียน            

ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก ระดับปวช.คิดเป็นร้อยละ 89.53                  
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ 94.40 รวมระดับปวช. และ ปวส. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก     
คิดเป็นร้อยละ 90.83 โดยสรุปได้ตามตารางข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ผ่านรอบแรก  

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 32 31 96.88 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24 24 100.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 34 91.89 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

18 18 100.00 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(สาขางานการท่องเที่ยว) 

52 44 84.62 

สาขาวิชาการโรงแรม 
(สาขางานการโรงแรม) 

49 48 97.96 

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 72 58 80.55 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

28 22 78.57 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง (สาขางานไฟฟูากําลัง) 32 29 90.63 
รวมระดับ ปวช. 344 308 89.53 

ตารางที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก  

สาขาวิชา 
จ า น ว น ผู้ เ รี ย น
ทั้งหมด 
(คน) 

จ า น วน ผู้ เ รี ย น ที่ มี ผ ล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ
แรก(คน) 

ร้อยละ 

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 32 32 100.00 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 4 4 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
(สาขางานธุรกิจดิจิทัล) 

15 14 93.33 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) 

8 8 100.00 
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สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(สาขางานการท่องเที่ยว) 

11 10 90.91 

สาขาวิชาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

12 11 91.67 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

28 25 89.29 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

7 7 100.00 

สาขาวิชาไฟฟูา  
(สาขางานไฟฟูากําลัง) 

8 7 87.50 

รวมระดับ ปวส. 125 118 94.40 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านรอบแรก แยกตาม       

แต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์รอบ

แรก(คน) 
ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 344 308 92.49 
ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 125 118 94.40 
รวม 469 426 90.83 
 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียน   
มีมาตรฐานวิชาชีพ 

1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับสาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวนที่สิ้น 20 ท่านโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจํานวน 10 ท่านตามสาขาวิชา และครูจากสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัด จํานวน 10 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
1.1 จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
1.2 ตรวจสอบและประเมินผล ตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2.  ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2                

ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
ได้ผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.39 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดี แสดงให้เห็นถึงความพึง
พอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด
การประเมิน ดังนี้ 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 4.62 ดีมาก 
2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 4.29 ดี 
3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.24 ดี 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.39 ดี 
 
3. สถานศึกษาได้นําเสนอผลการดําเนินงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาที่ เข้ารับการประเมินผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย การ
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านบอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ การสรุปผลการ
ดําเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการ
รายงานผลการประเมินผ่านระบบคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
ส่งให้กับทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดเด่น 

1.   สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่แท้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ 

2.   สถานศึกษามีการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนําในจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน ร่วมถึงการจัดประชุมเพ่ือทําความร่วมมือและการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

3.   ผู้สําเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ     
ยอดเยี่ยม 

4.   สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝึกมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาเพ่ิมเติม  

5.   สถานศึกษามีการพัฒนาการสอบสมรรถนะวิชาชีพประจําสาขาวิชาโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพอ้างอิงจากข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และข้อสอบจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรจัดให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาช่วยกันพัฒนาข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละ

รายวิชาในสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยอ้างอิงจากข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และข้อสอบจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรส่งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับวิทยาลัยล่วงหน้า

ตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 1 เพ่ือให้ทางสถานศึกษาได้กําหนดการสอบมาตรฐานได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้
ส่งผลประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา และจะได้วางแผนในการพัฒนาข้อสอบ
สมรรถนะวิชาชีพให้สอบคล้องกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. การดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (covid-19) ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น การดําเนินการคัดกรอง
นักศึกษาก่อนการเข้ารับประเมิน การจัดเตรียมสถานที่การประเมินที่ไม่แออัด จุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขณะที่
นักศึกษาดําเนินการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
ตารางที่ 1.  สรุปจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ปีการศึกษา 2564 

ล าดับที่ สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

เรียนครบทุกรายวิชา
ตาม 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา 
ได้คะแนนตั้งแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 31 25 80.65 
2 สาขาวิชาการตลาด 22 19 86.36 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 18 50.00 
4 สาขาธุรกิจค้าปลีก 18 4 22.22 
5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 48 27 56.25 
6 สาขาวิชาการโรงแรม 49 22 44.90 
7 สาขาวิชาช่างยนต์ 65 23 35.38 
8 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 26 14 53.85 
9 สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง 31 17 54.84 

รวมทั้งหมด 326 169 51.84 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา          
ร้อยละ ๕๑.84 
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ตารางท่ี 2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับปวช.3 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษา 39.02 45.06 
จังหวัด 38.89 46.07 
สังกัด 38.88 42.23 
ภาค 38.38 42.55 
ประเทศ 38.73 41.90 

คะแนนสูงสุดของสถานศึกษา 
ระดับปวช.3 65.39 นางสาวอัญจรี ยี่ปา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา               
(V-NET) 
Plan (การวางแผน)  

วิทยาลัยฯ มีการวางแผนและดําเนินงานในทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)             
การมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สําเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET) จัดทดสอบความรู้ 
ของนักศึกษาก่อนการสําเร็จการศึกษามีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา  
เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีทั้งการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งการติวความรู้ 
ก่อนการสอบ V-NETและการทดสอบ Pre V-NET ในการจัดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการ
สอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
ของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมทั้งการนําผลการสอบ V-NET ไปใช้ใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

Do (การด าเนินงานตามแผน) 

๑. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

๒. มีการจัดการติว สมรรถนะที่จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ การทําสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จํานวน 7 สมรรถนะรายวิชา            

3. มีการจัดทําคลังข้อสอบ V-NET โดยอาจารย์เป็นผู้จัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการสอบ        
V-NET เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองทําข้อสอบ V-NET จํานวน 360 ข้อ 

๔. ส่งผลให้ผู้เรียนระดับ ปวช .3 ที่เข้าทดสอบมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET) ในปีการศึกษา 2564  
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 

1.2.3 ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

จากผลคะแนนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 256๔ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับสถานศึกษาได้ผล
คะแนนเฉลี่ย 45.06 โดยในการสอบ V-NET  ในครั้งนี้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 
3 ทั้งหมด 326 คน เข้ารับการทดสอบ และมีนักศึกษาที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
มีจํานวนทั้งสิ้น 169 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับปานกลาง โดยมีนักศึกษาที่
ได้รับคะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 1 คน คือ นางสาวอัญจรี  ยี่ปา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับ
คะแนน 65.39  

จุดเด่น 

๑.วิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนในระดับ ปวช .3 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  

๒.วิทยาลัยได้มีการจัดทําคลังข้อสอบ V-NET โดยอาจารย์เป็นผู้จัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการ
สอบ V-NET เพ่ือให้นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 ได้ทดลองทําข้อสอบ V-NET เพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมก่อนการสอบ 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

จุดควรพัฒนา 

๑.ควรมีการจัดช่วงเวลาสําหรับการทบทวนโดยวางกําหนดการในการให้นักศึกษาเข้าศึกษาข้อมูลจาก
คลังข้อสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาข้อมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบ V-NET  

๒.วิทยาลัยจัดให้มีการสอบ Pre V-NET ก่อนการสอบ V-NET ทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
จัดสอบ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑.วิทยาลัยควรมีการจัดทําสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET    
โดยจัดการทดสอบ Pre-test ต้นภาคเรียนที่ 2 และหลังจาการสอบ Pre-test ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหารายวิชา
ด้วยตนเองโดยการให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากคลังข้อสอบของวิทยาลัย และมีการทดสอบ Post-test ก่อน
การสอบ V-NET  
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
1) ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผู้เรียน 
ประสบความส าเร็จสู่การเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

6 6 100 
 

๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการ
ดําเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จํานวน 6 คน 

๒. ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน      
6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผน
ธุรกิจ จากวิทยากรจากครูสาขาการตลาด การบัญชีและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ 

 

Plan (การวางแผน)    
      1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
 

1. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
ของศูนย์บ่มเพาะฯ และประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในแผนงานการดําเนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564  

2. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
2564 ต่อคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติในการดําเนินการตามแผน 

 

Do (การด าเนินงานตามแผน) 
ในการดําเนินการตามแผนงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้  
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย     
อาทิเช่น เพจเฟสบุ๊คศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย ,  
การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง , การโฮมรูมจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

2. จัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และจัดการประกวดแข่งขัน 
การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

3.  ฝุายฝึกอบรมดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
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                          ความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต  
และการบริหารจัดการ 

4. เริ่มดําเนินโครงการโดยการหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจจากการจําหน่ายหุ้นให้กับผู้บริหาร 
อาจารย์และนักศึกษาท่ีสนใจ 

5. ประกอบการธุรกิจโดยนักศึกษาตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ 
6. ครูที่ปรึกษาธุรกิจให้คําปรึกษาในด้านธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการตลาด  

การบริหารการเงิน และการบริหารบุคคล และการดูแลอย่างใกล้ชิด 
7.  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ นิเทศและให้คําปรึกษาการดําเนินการตามแผนธุรกิจ 

                    8.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยการนําเอาผลงานวิจัยมาพัฒนาและยกระดับงาน 
                         ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ นําข้อมูลมาพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และ 
                         การให้บริการ  

๙. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้า 
 

                    10.  จัดกิจกรรม KM (Knowledge Management) ร่วมกันเพื่อสรุปองค์ความรู้ 
                           ในการพัฒนาธุรกิจ 

          11.  สรุปผลการดําเนินการ โดยแจ้งผลประกอบการให้ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
                 และทําการจ่ายคืนหุ้นพร้อมปันผล 

           12. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการประเมินศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในด้านทักษะ 
                           และการประยุกต์ใช้ 

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวม

ต่อการจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.73  อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด และการประเมินด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ภาพรวม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยทุกหัวข้อ
การประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดย 3 อันดับแรกที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ 

1) ได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการวิจัย การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเป็ น              
2) ได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

               3) สามารถใช้ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน นํามาประยุกต์ใช้ใน
วิถีชีวิตประจําวันของตนเองได้ 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.1.3) ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 
ในการพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

1. ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือให้เป็นตัวแทนวิทยาลัย
ในภาคเหนือที่ดําเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และยั่งยืนให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564  
ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

๒. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 

- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.67 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการวิจัยการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเป็น 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
นํามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจําวันของตนเองได้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83  
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นํามาประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตประจําวันของตนเองได้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

- ผู้เรียนสามารถนําทักษะที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่าง 
เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคน ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรม
ทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดเอกลักษณ์คือ“คิดเป็น เน้น
ปฏิบัติ จัดการได้” ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากการทําโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาขึ้นเ พ่ือส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ พบว่าผู้เรียนที่ เข้าร่วมโครงการสามารถประสบ
ความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระโดยมีทักษะในการทํางาน
และมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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จุดเด่น 
1. ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดําเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยได้

เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 มาจนถึงปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ดําเนินการใน
โครงการมาแล้วถึง 6 รุ่นด้วยกัน โดยแม้ว่าในปีการศึกษา 2564 จะเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับไป
เป็นการเรียนแบบออนไลน์เป็นส่วนมาก แต่การดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยนั้นยังสามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2564 
โดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจไปตามสถานการณ์ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาวะการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น
อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น การจัดจําหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง Delivery เพ่ือ
ขยายฐานลูกค้า เป็นต้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาอย่างเต็มที่ท้ังในเรื่องของสถานที่ งบประมาณ และการดําเนินโครงการกิจกรรม  
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
 

มีการนําเสนอผลการดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับผลประกอบของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ทางเพจเฟสบุ๊คศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา มีการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย มีการแจ้งผลประกอบผ่าน
การชี้แจงในการเข้าแถวหน้าเสาธง 

 

จุดควรพัฒนา 
1. การวางแผนงานขยายฐานธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้มีสินค้า 
ที่หลากหลายตอบโจทย์กับฐานลูกค้าทั้งในและนอกวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2565 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในการขยาย
ฐานสินค้าและบริการในธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะ โดยการคัดเลือก คัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก 
การคิดค้น วิจัย พัฒนาของผู้เรียนในรายวิชาโครงการ มาจัดจําหน่ายในศูนย์เพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา 2565 
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1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดย
การนําความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจํานวนผู้เรียนที่
ได้รับรางวัล 144 คน โดนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      
Plan (การวางแผน) 

1. ผู้รับผิดชอบจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติในการ
ดําเนินงานตามแผน 
3. ผู้รับผิดชอบจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. คณะกรรมการของโครงการดําเนินการตามแผนงาน การของบประมาณ การคัดเลือกนักศึกษา การ
ฝึกซ้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
5. คณะกรรมการของโครงการสรุปผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงการ 
เผยแพร่ผลการแข่งขันต่อสาธารณชน                         

 
 

รายการแข่งขัน จ านวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน                 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลรางวัล 21 52 45 118 
2. การประกวดวันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 การน าเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ไบเทคบาง
นา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลรางวัล 0 6 25 31 
รวมจ านวนผู้ เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขัน  21 58 70 149 
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DO (การด าเนินงานตามแผน)  
1. ผู้รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการโครงการและหัวหน้าแผนก ชี้แจงรายละเอียดของโครงการส่ง
แข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนใน
การดําเนินโครงการ การเลือกรายชื่อวิชาที่สถานศึกษาพร้อมดําเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 

 2. คณะกรรมการโครงการจัดประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน 
3. คณะกรรมการโครงการจัดการแข่งขันนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม เพ่ือเป็นตัวแทนระดับสถานศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันระดับอื่นๆ ต่อไป 
4. คณะกรรมการโครงการจัดช่วงเวลาให้กับนักศึกษาตัวแทนสถานศึกษาได้ฝึกซ้อมและเตรียมความ
พร้อมก่อนการแข่งขันนอกสถานศึกษา 
5. คณะกรรมการโครงการนํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
6. คณะกรรมการโครงการสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ สรุปผลรางวัลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลดําเนินงานของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
จากการดําเนินงานข้างต้น สามารถสรุปผลรางวัลการแข่งขันแยกตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 69 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 33 
รายการ การประกวด จํานวน 4 รายการ และการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 32 
รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

รางวัลเหรียญทอง 

ล าดับที ่ รายการแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 
1 ทักษะวิชาสมองกลฝงัตัวและ IOT (ปวส.) 100  
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ (ปวส.) 100  
3 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 99.00  
4 ทักษะวิชาติดตั้งจานรบัสัณญาณดาวเทียม (ปวช.) 98.00  
5 ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 97.50  
6 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.) 94.00  
7 ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) 92.56  
8 ทักษะระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปวช.) 92.00  
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร (ปวช.) 91.00  

10 ทักษะการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟาู (ปวช.) 90.00  
11 ทักษะการพิมพ์ดีดไทย (ปวช.) 90.00  
12 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.) 80.00  
13 เฟรช ฮอนเฟอร์ น้ําสมนุไพรเพือ่สุขภาพต้านโควิค 90.50  
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รางวัลเหรียญเงิน 

ล าดับที ่ รายการแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 
1 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) (ปวส.) 88.50  
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก (ปวช.) 88.00  
3 ทักษะเทคนิคการนาํเสนอขาย (ปวช.) 87.00  
4 การเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) 86.60  
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปวส.) 86.00  
6 ขับร้องพลงพระราชนิพนธ์ (ปวช.) 85.67  
7 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ปวช.) 85.67  
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (ปวส.) 85.00  
9 ทักษะงานปรบัอากาศยานยนต์ (ปวส.) 84.87  

10 ทักษะงานปรบัอากาศยานยนต์ (ปวส.) 84.00  
11 ทักษะการปฏิบตัิการการจัดนาํเที่ยว (ปวช.) 85.00  
12 ขับร้องเพลงลูกกรุง (ปวช.) 82.67  
13 ทักษะธุรกิจค้าปลีก (ปวช.) 82.50  
14 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนําเที่ยว (ปวช.) 81.50  
15 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) (ปวช.) 80.50  

 

ล าดับที ่ รายการแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 

16 
ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) 
(ปวช.) 

75.75  

17 แยมผลไม ้เบอร์รี่ล้านนา 86.00  
18 ฟฺูดเมดิซีน อาหารกล่องแช่แข็งต้านโควดิ19 89.00  
19 เครื่องดื่มเห็ดรสเก๊กฮวย 87.50  
20 เครื่องดื่มสมุนไพรอัดเม็ดต้าน Covid-19 88.50  
21 ไส้อั่วผัก Vegetable Sausage 88.00  
22 เครื่องเชื่อมโลหะแผ่นกึ่งอัตโนมตัิ 83.67  
23 อ่างล้างมือเอนกประสงค ์ 86.67  

24 
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัย
เทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจ (Pyt E-meeting) 

83.67  
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เหรียญทองแดง 

ล าดับที ่ รายการแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 
1 ขับรถเพลงสตริง (ปวช.) 79.67  
2 ทักษะการปฏิบตัิการการจัดนาํเที่ยว (ปวช.) 78.00  
3 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนําเที่ยว (ปวส.) 78.00  
4 ทักษะวิชางานไฟฟูารถยนต ์ 77.30  
5 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 76.25  
6 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม (ปวส.) 68.00  

7 
โรเซีย เซรั่ม นวัตกรรมเพื่อลดรอยหยาบกร้านของผิวจากสารสะกัด
จากมะเขือเทศ 

78.25  

8 เครื่องฆ่าเชื้อพัสดุ 75.67  
9 กล่องวัดค่าไฟอัจฉริยะ 75.33  

10 2 in 1 อัจฉริยะไฟฟูาประหยัดพลังงาน 74.33  
11 เครื่องผสมดินปลูก 70.67  
12 กล่องอัตโนมัติสาํหรับรับพัสดุ - Auto little Box (ALB) 77.67  
13 เกมส์พิชิต คิดสนุก สู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 72.33  

14 
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบคําศัพทแ์ละคะแนนการประมวลผลQUIZ 
(PYT Happy Vocabulary for QUIZ Web) 

75.67  

15 ธรรมชาติเนียนนุ่ม 70.50  
16 พัชชา สเปรย์อเนกประสงค ์ 70.50  
17 น้ํามันนวดหอมจันทร ์ 73.50  
18 เซนซา ยาทากันยงุสูตรสมนุไพร 73.33  

รางวัลชมเชย 

ล าดับที ่ รายการแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 
1 ทักษะงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี 61.00  
2 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 65.00  
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์ 67.00  
4 ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ 29.00  
5 เครื่องตัดหญ้าแบบควบคุมระยะไกล 69.50  
6 รถกรองฝุุน PM2.5 63.33  
7 หน้ากากแรงดันบวก 66.00  
8 เครื่องยิงกระดาษ 66.33  
9 ตู้ฟักไข ่เอ๊ก อิ เอ๊ก เอ๊ก ! 62.00  

10 เครื่องดัดเหล็ก 2 ระบบ 63.67  
11 วีเวิร์ค สเปรย์เอนกประสงค์ 69.50  
12 น้ําหอมดับกลิ่นแมส (LA FLEUR) 66.33  
13 เจลล้างมือฆ่าเชื้อ กลิ่นมะกรูด 69.50  
14 สเปรย์ยากันยงุสมุนไพร 68.00  
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  2. การประกวดวันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 การนําเสนอผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award จัดโดยสํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เหรียญ หมายเหตุ 

1 นวัตกรรมเทียนหอมใบชา ชุมชนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่ เงิน  
2 รถตัดหญ้า ควบคุมระยะไกล เงิน  
3 นวัตกรรมกล่องอาหารว่างเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทองแดง  
4 แยมผลไม้แบบหลอดบีบ ตรา หว้ากะเข้ ทองแดง  
5 ผงปรุงรสมหัศจรรย์ ทองแดง  

6 
ทามาร์ เซรั่มนวัตกรรมเพ่ือลบรอยด้านของผิวจากสารสกัดจาก
มะขาม 

ทองแดง 
 

7 รถกรองฝุุน PM 2.5 ทองแดง  
8 การควบคุมระบบแสงสว่างด้วยเสียง ทองแดง  
9 อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ําอัจฉริยะ 2 ระบบ ทองแดง  

10 ทีเจ สเปรย์เคลือบยาง ทองแดง  
11 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ทองแดง  

 
สรุปผลเชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ           

                 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ)  
1.2.3) ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา
ในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน       

จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ทักษะ
และการประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ          
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับรางวัลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้างทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ อีกทั้ง สถานศึกษาได้นําเสนอผลการดําเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย  การจัดพิธีมอบ
รางวัลให้กับนักศึกษาหน้าเสาธง การรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียดผลการแข่งขัน ดังนี้ 
1. ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับ 13 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน                  

ระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
ระดับประเทศ 13 28 27 68 
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18 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ได้รับรางวัลวันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 การนําเสนอผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award ซึ่งผลการแข่งขัน 
ได้รับ 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ
และนวัตกรรม สําหรับการแข่งขัน หรือประกวด ในเวทีต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 

2. ได้รับงบประมาณจากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) “งบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจําปี 2564” จํานวน 40 ผลงาน จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ทําให้นักศึกษามีโอกาสในการ
นํามาต่อยอดการสร้างนวัตกรรม ทําให้สามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น 
จุดควรพัฒนา 

1. ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ในการฝึกซ้อมเพ่ิมเติม เนื่องจากเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแต่ละ
ครั้ง จะใช้เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ที่แตกต่าง รุ่น หรือยี่ห้อ ที่วิทยาลัยใช้ในการเรียน หากปรับจุดนี้ได้จะทํา
ให้ผลการแข่งขันของนักศึกษาได้ในระดับสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. ควรมีการหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการแข่งขันเพ่ือจัดหาเครื่องมือ 

ครุภัณฑ์สําหรับการฝึกซ้อม 
2. ควรพัฒนานวัตกรรมส่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จํานวนผสูําเร็จการศึกษา 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 405 คน  

 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

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

ปวช. 406 281 125 
ปวส. 197 124 73 
รวม 603 405 198 

 
3.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 38 30 8 
การตลาด 29 22 7 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18 18 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 32 8 
การท่องเที่ยว 62 37 25 
การโรงแรม 51 44 7 
ช่างยนต์ 95 54 41 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 36 17 19 
ช่างไฟฟูากําลัง 37 27 10 

รวม 406 281 125 
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4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

  (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

การบัญชี 45 34 11 
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 11 7 4 
ธุรกิจดิจิทัล 17 14 3 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 8 8 - 
การท่องเที่ยว 18 10 8 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 22 13 9 
เทคนิคยานยนต์ 45 23 22 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 8 8 - 
ไฟฟูากําลัง 23 7 16 

รวม 197 124 73 
 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 405 คน 
 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น  405  คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 
 

        1.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช. 406 281 69.21 125 30.79 
ปวส. 197 124 62.94 73 37.06 
รวม 603 405 67.16 198 32.84 
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2.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. แยกตามสาขา 

สาชาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(คน) จ านวน (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การบัญชี 38 30 78.95 8 21.05 

การตลาด 29 22 75.86 7 24.14 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18 18 100.00 - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 32 80.00 8 20.00 

การท่องเที่ยว 62 37 59.68 25 40.32 

การโรงแรม 51 44 86.27 7 13.73 

ช่างยนต์ 95 54 56.84 41 43.16 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 36 17 47.22 19 52.78 

ช่างไฟฟูากําลัง 37 27 72.97 10 27.03 

รวม 406 281 69.21 125 30.79 

 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามช้ันปี 

สาชาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

การบัญชี 45 34 75.56 11 24.44 

การตลาด 11 7 63.64 4 36.36 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 17 14 82.35 3 17.65 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 100.00 - - 

การท่องเที่ยว 18 10 55.56 8 44.44 

การโรงแรม 22 13 59.09 9 40.91 

ช่างยนต์ 45 23 51.11 22 48.89 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 100.00 - - 

ไฟฟูากําลัง 23 7 30.43 16 69.57 

รวม 197 124 62.94 73 37.06 

สรุปผลรอยละของผูส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 67.16 
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Plan (การวางแผน) 
เชิงคุณภาพ  : การวางแผนงานการด าเนินการการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
         เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปัญหา 

การออกกลางคัน 
1. หัวหน้าฝุายกิจการนักศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของระบบงานดูแลและแนะแนว
ผู้เรียนประจําปีการศึกษา 2564 และประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 
2. หัวหน้าฝุายกิจการนักศึกษา เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564  
ต่อคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติในการดําเนินการตามแผนงาน 

 

DO (การด าเนินงานตามแผน)  
ทีว่ิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดใน

หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้ 
ก่อนเริ่มเรียน 
1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อใน

สายอาชีพ ในช่วงที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากอาจารย์ฝุายแนะแนวของวิทยาลัย โดย
วิทยาลัยได้มีการจัดแนะแนวการศึกษาสายอาชีพให้กับผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัด
เชียงใหม่และใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ การเรียนการสอน
ในสายอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่ตรงกับความชอบและความถนัดของผู้เรียน 

2. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนที่เข้าร่วมจํานวน 35 โรงเรียน โดย
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลอง
เรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองคิดว่ามีความถนัดและมีความต้องการจะศึกษาต่อในอนาคต เมื่อเข้า
ร่วมโครงการแล้วผู้เรียนจะได้ค้นพบว่า สาขาวิชาที่ตนเองคิดว่าจะเลือกเรียนนั่น เหมาะสม ตรง
ความถนัดของตนเองหรือไม่ และใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อให้ตรงความถนัดของตนเอง
อย่างแท้จริง 

เริ่มเข้าเรียน 
3. โครงการ First Day  คือโครงการ ที่จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเรียน ทั้งในเรื่องของ ทําความรู้จัก
สถานที่ อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รายวิชาที่จะเรียน นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งปี
การศึกษา ผู้เรียนจะได้วางแผน และเตรียมความพร้อมของตนเองเพ่ือให้การเรียนประสบ
ความสําเร็จอย่างลุล่วงด้วยดี นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จํานวน 1,787 คน 

4. โครงการ Family day คือ โครงการ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ผู้เรียนทุกคน ทั้งรุ่นพ่ี 
และรุ่นน้อง ได้ทําความรู้จักกัน เข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลทําให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จใจการเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จํานวน 1,787 คน 

5. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยได้พัฒนารายวิชาใหม่ขึ้นมา ได้แก่ รายวิชา Skill 
for life ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะสอนผู้เรียนในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตอย่างไร ประสบความสําเร็จทั้ง
ในเรื่องการเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนมีแนวทางใน
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การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง มีอาจารย์ผู้สอนที่คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่ องปัญหาต่าง ๆ คอยแนะนํา 
ตักเตือน ชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นผลให้นักศึกษาความสําเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

6. โครงการ 1115  คือโครงการ ที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน ให้คําปรึกษา           
กับผู้เรียนในที่ปรึกษาของตนเอง 1 วัน 1 คน ๆ ละ 15 นาที ใช้ช่องทางนี้ในการให้คําปรึกษา 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จํานวน 1,787 คน 

7. โครงการ Little Manager ด้าน เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการ ที่เราได้ให้ เพื่อนในห้องเรียนช่วย
ที่ปรึกษาในการทําหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแลเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน หากใครมีปัญหา เพ่ือนก็จะช่วยใน
การให้คําแนะนํา หรือนําข้อมูลมาแจ้งให้กับที่ปรึกษาได้เข้าไปช่วยเหลือ เป็นอีก 1 กระบวนการ
ที่ทําให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จํานวน 1,787 คน 

8. โครงการปูองกันความเสี่ยง ด้านการคบเพ่ือนต่างเพศ , มั่วสุม , สารเสพติด , หอพัก , ขับขี่
ปลอดภัย , การใช้สื่อ Social เป็นความเสี่ยงที่วิทยาลัยได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และได้สร้าง
กระบวนการ วิธีการต่าง ๆที่ จะปูองกัน ช่วยเหลือไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ เพ่ือ
การเรียนที่ประสบความสําเร็จ นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน จํานวน 1,787 คน 

9. โครงการพลัง 3 ประสาน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  โดยวิทยาลัยได้กําหนดให้ครูที่ปรึกษา
ทุกคน ต้องมีการรายงานผู้ปกครองทุกครั้งเมื่อผู้เรียนขาดเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
หรือมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนเกิน 3 วัน เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีปัญหาให้ประสบความสําเร็จในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น  นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคน 
จํานวน 1,787 คน 

10. โครงการ กีฬา วิทยาลัยได้มีการวางแผนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถหรือมีความชื่นชอบในกีฬา
ทุกประเภทมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองในแต่ละประเภทกีฬา ทําให้ผู้เรียนรู้สึกถึง
คุณค่าที่มีในตัวเอง ภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัยให้มาเรียนแล้วเกิดความสุข และส่งผลให้ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนต่อไป  

11. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ  เป็นโครงการที่จัดให้สําหรับผู้เรียนใน
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กําลังจะจบการศึกษาให้ ทราบแนวทางการศึกษาต่อของตนเอง 
หรือแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนให้ประสบความสําเร็จเพ่ือไปถึง
ยังเปูาหมายที่ตนเองได้กําหนดไว้ จํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมจํานวน 540 คน 
 

Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.1.3) ผลสะท้อน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกย่อง สถานศึกษา    
ใน การดูแล และแนะแนวผู้เรียน 

วิทยาลัยได้รับการยอมรับ สนับสนุนและช่วยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก หรือ ผูมีสวน
เกีย่วของในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จในการศึกษา 
ดังนี้ 

1.  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยได้รับการ
ตอบรับจากโรงเรียนสามัญศึกษาเป็นอย่างดีในการให้เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
ผู้เรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ละมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นประจําทุกปีการศึกษา 
เพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดี ที่จะทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และทําให้
ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้ตรงกับชอบของตนเอง โดยในปีการศึกษา 
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2564 นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยยังได้ดําเนิน
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยปรับเปลี่ยนลักษณะกิจกรรมเพ่ิมการแนะแนว
ออนไลน์ไปยังกลุ่มเปูาหมายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการ Fin ดี we can do ที่วิทยาลัยได้ดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง 
season 3 วิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ ประกาศ
เกียรติคุณให้วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการออม เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ทําให้ผู้เรียน ได้แก้ปัญหาของตนเองและครอบในด้านการบริหารการเงิน 
ซ่ึงปัญหาดังกล่าว หากผู้เรียนแก้ปัญหาไม่ได้ หรือมีแนวทางการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง  
จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน 

3. วิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจาก สถานีตํารวจอําเภอสันทราย และ สถานี
ตํารวจแม่โจ้ ในการเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล ผู้เรียนในด้านความเสี่ยงต่าง ๆ และได้รับคํา
ชื่นชมว่า ผู้เรียนของวิทยาลัย มีปัญหาทางสังคมน้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทะเลาะ
วิวาท ยาเสพติด เกมส์การพนันต่าง ๆ เนื่องจากวิทยาลัยมีโครงการที่ติดตามดูแลผู้เรียน
อย่างใกล้ชิดนั่นเอง 

จุดเด่น 
1.  วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมีระบบดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

- การติดตามการขาดเรียน แจ้งการขาดเรียนกับผู้ปกครองเป็นรายวัน วิทยาลัยมีระบบการติดตามทั้ง
ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site และ on-line อย่างต่อเนื่องตลอดมีการศึกษา 

- มีกระบวนการดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดให้มี
การเยี่ยมบ้านระหว่างภาคเรียนในกรณีท่ีผู้เรียนมีการขาดเรียนติดต่อกัน   

- การติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาและผู้ปกครองทางโทรศัพท์เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําตามกรณีต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

- การจัดทําโครงการ 1115 (1 วัน 1 คน 15 นาที) ในการที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้พูดคุยกับ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือสร้างความใกล้ชิด สนิทสนมอันจะนําไปสู่การให้ความช่ว ยเหลือ แนะนํากับ
นักศึกษาทั้งในด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมและด้านอ่ืน ๆ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทําการ 1115 นักศึกษาแบบออนไลน์
ในช่วงที่นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นประจําและสม่ําเสมอ 

- การจัดทําโครงการปูองกันและบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกภาคเรียน ได้แก่  
1)  โครงการปูองกันความเสี่ยงด้านการคบเพ่ือนต่างเพศในการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา 
     อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
2)  โครงการปูองกันการมั่วสุม เกมส์ การพนันในการร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจออก

ตรวจตราการใช้บริการในช่วงวันและเวลาที่เป็นการเรียนการสอนเป็นประจําทุกเดือน 
3) โครงการตรวจสารเสพติด ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเข้ามาสุ่มตรวจสารเสพติด

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเป็นประจําทุกภาคเรียน 
4) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ในการออกตรวจสอบความเรียบร้อย ความเป็นอยู่

ของนักศึกษาโดยเฉพาะหอพักชาย ที่มีการตรวจ ติดตามเป็นประจําทุกเดือน 
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5) โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัย
กับตนเองและผู้อ่ืนบนท้องถนน 
-  การแก้ไขผลการเรียนระหว่างภาคเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพโดยมีการกํากับติดตาม 

ตรวจสอบการทํางานของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเรียนของผู้เรียนจากหัวหน้าสาขาวิชา 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

มีการนําเสนอจํานวนตัวเลข และร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรทประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2564  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การประชุม 4 ฝุาย การประชุมผู้ปกครอง 
จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการติดตามการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นรายภาคเรียน  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
1. มีระบบการกํากับดูแล ตรวจสอบติดตามการแก้ไขผลการเรียนรายภาคเรียนของนักศึกษาที่มีผล

การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการรายงานให้หัวหน้าแผนก และผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกําหนด
แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันถ่วงที 
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1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค       

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืน   
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ โดยก าหนดให้ผู้เรียน  1 คน ต้องเข้าร่วมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์แต่ละด้านให้ครบ ทุกด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ  โดยผู้เรียนมีการเข้าร่วม
โครงการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จ านวน 1,787 คน   
1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  รอยละผเูรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค หรือผล
การประเมิน อวท. หรือ อกท.        

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืน        
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  
ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยก าหนดให้ผู้เรียน  1 คน ต้องเข้าร่วมโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์แต่ละด้านให้ครบ ทุกด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ  โดยผู้เรียนมีการเข้าร่วม
โครงการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จ านวน 1,787 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

Plan (การวางแผน) 
ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่

มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ (Skill for life)  และ ศิลปะการใช้ชีวิต (Skill for life) อันเป็น
รากฐานสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้นักเรียน นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป  วิทยาลัยเชื่อว่าคุณภาพนักเรียน นักศึกษาเป็นผลผลิต (Product)  จากกระบวนการการจัด
การศึกษามี 2 ด้าน  กล่าวคือด้านที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้ทันที ต้องใช้เวลาและสังเกตุจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก  อีกด้านหนึ่งคือด้านที่เป็น รูปธรรม สามารถสัมผัสและมองเห็นได้ การสร้างคุณภาพ
ของนักเรียน นักศึกษาจึงเป็น กระบวนการ (Process)  ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนคุณภาพจากภายในที่
ละเล็กละน้อย จนแสดงออกมาเป็นคุณภาพใหม่ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปสํานึก ซึ่งขับเคลื่อนจากภายในสู่
ภายนอก ซึ่งเป็นคุณภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว มิใช่การสร้างภายนอกที่ดูดีเพียงชั่วขณะหรือต่อหน้าเท่านั่น 
กระบวนการการปรับเปลี่ยนรูปสํานึกท่ีละเล็กละน้อย ที่ขับเคลื่อนจากวิสัยทัศน์ หลักคิด ของวิทยาลัย นําสู่การ
ที่ครูพานักศึกษาฝึกทําซ้ําๆ ทําทุกวัน ทําบ่อย ๆ ภายใต้การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
รูปแบบ นักศึกษาจะค่อยๆ เกิดคุณภาพใหม่ ซึ่งเป็นคุณภาพถาวร (เป็นการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณสู่คุณภาพ) 
 จากหลักคิดดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  จึงได้กําหนดคุณลักษณะอัน            
พึงประสงค์ท่ีจําเป็นของนักเรียน นักศึกษา ไว้ใน Student Hanbook อยู่ 4 ด้านได้แก ่
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 ดังนั่น จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว 
 
DO (การด าเนินงานตามแผน) 
 วิทยาลัยฯได้กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีกของวิทยาลัย ให้ดําเนินการ โครงการ กิจกรรม          
ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด ดังนี้ 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ด้าน 
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการ รด.จิตอาสา 
2 โครงการฝันให้ไกลไปให้ถึงด้วยการออม (fin ดี we can do) 
3 โครงการน้องฮักฮอม (fin ดี we can do season 3) 
4 โครงการ Little manager 
5 โครงการศูนย์บ่มเพาะ 
6 กิจกรรมพายัพคนอวดดี 
7 โครงการ First Day 
8 โครงการธนาคารโรงเรียน 
9 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะวิชาชีพ 

10 โครงการ Happy Vocabulary (Quiz 7.55) 
11 โครงการสถานศึกษาวิชาทหารแข็งขัน 
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2. สรุปโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ด้าน 

ความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็มศักยภาพ และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 First Day 
2 โครงการธนาคารโรงเรียน 
3 โครงการ รด.จิตอาสา 
4 โครงการ Little manager 
5 ชมรม PYT Maintenance 
6 โครงการศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

3. สรุปโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ด้าน    
มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก และวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
2 โครงการ Little manager 
3 โครงการ Fin ดี We can do 

 
4. สรุปโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ด้าน 

ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการไหว้ครู 
2 โครงการวันพ่อ 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์แยกเป็นรายด้านดังนี้  

1.1 ด้านการรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้ 

 
โครงการ-กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนที่
นักศึกษาที่ 

เข้าร่วม (คน) 

 
ร้อยละ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 
/ เอกสาร 

ปีการศึกษา 2564     
1. โครงการธนาคารโรงเรียน 1,787 1,543 86.34 รายงานผลโครงการ 
2. กิจกรรมเด็กหาปลาอวดดี 1,787 1,787 100 รายงานผลโครงการ 
3. โครงการ Little manager 916 916 100 รายงานผลโครงการ 

4. โครงการ First day 1,787 1,774 99.27 รายงานผลโครงการ 

5. โครงการ Happy Vocabulary 1,787 1,645 92.05 รายงานผลโครงการ 

6. โครงการ ฝันให้ไกลไปให้ถึงด้วย
การออม (Fin ดี we can do) 

1,787 1,787 100 รายงานผลโครงการ 

7. โครงการศูนย์บ่มเพาะ 6 6 100 รายงานผลโครงการ 
8. โครงการ น้องฮักฮอม (Fin ดี 

We can do season 3) 
5 5 100 รายงานผลโครงการ 

9. โครงการ รด.จิตอาสา 92 92 100 รายงานผลโครงการ 
10. โครงการสถานศึกษาวิชาทหาร

แข็งขัน 
92 92 100 รายงานผลโครงการ 

11.  โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ มุ่ง
สู่สมรรถนะ 

1,787 1,787 100 รายงานผลโครงการ 

1.2 นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็มศักยภาพ และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร จ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ 

 
โครงการ-กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนที่
นักศึกษาที่ 
เข้าร่วม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

ร่องรอย/หลักฐาน
อ้างอิงเอกสาร 

1. First Day 1,787 1,774 99.43 สรุปผลโครงการ 
2. โครงการธนาคารโรงเรียน 1,744 1,543 88.47 สรุปผลโครงการ 
3. โครงการ รด.จิตอาสา 490 490 100 สรุปผลโครงการ 
4. โครงการ Little manager 954 954 100 สรุปผลโครงการ 
5. ชมรม PYT Maintenance 35 35 100 สรุปผลโครงการ 
6. โครงการศูนย์บ่มเพาะฯ 6 6 100 สรุปผลโครงการ 
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1.3  ด้านนักศึกษามีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก และวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
จ านวน 3 โครงการ 

 
โครงการ-กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนที่
นักศึกษาที่ 

เข้าร่วม (คน) 

 
ร้อยละ 

ร่องรอย/หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร 

1. โครงการ TO BE NUMBER ONE 300 283  94.33  รายงานผลโครงการ 

2.  2. โครงการ Little manager 916 916  100 รายงานผลโครงการ 

9.  3. โครงการ Fin ดี We can do 104 104 100 รายงานผลโครงการ 

1.4  ด้านนักศึกษาภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
จ านวน 2 โครงการ 

 
โครงการ-กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนที่
นักศึกษาที่ 

เข้าร่วม (คน) 

 
ร้อยละ 

ร่องรอย/หลักฐาน
อ้างอิงเอกสาร 

1. โครงการไหว้ครู 1,787 1,754 98.16 รายงานผลโครงการ 

3.  โครงการวันพ่อ 1,787 1,670 93.40 รายงานผลโครงการ 
 

วิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จาก

กิจกรรมในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา 

กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้                                                                                                           

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินการ 

1 สถานศึกษามีการดําเนินโครงการ เพ่ือปลูกฝัง จิตสํานึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา 

กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า  และร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย      

22 กิจกรรมคิด

เป็น ร้อยละ 100 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินการ 

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบตามแผนที่กําหนด 

2 ผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรม ที่ปลูกฝังจิตสํานึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม         

มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา 

กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย      

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กําหนดไว้

ครบทุกคน 

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจํานวน 

1,787  คน คิด

เป็นร้อยละ 100 

 

3 ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปลูกจิต ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นํา 

กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย         

มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนครูและ

บุคคลกร 87 คน

คิดเป็นร้อยละ 

100 

  

1.2.3) ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา   
ในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1. นายวิเชียร  พิทักษ์ไพร  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้าน
อาชีวศึกษา” พระราชทานรางวัล โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  

2. วิทยาลัยได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านวินัยทางการเงิน ของโครงการ Fin D We can 
do season 3 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ 

3. นางสาวกัญญารัตน์   หลี่จ้าง  ได้รับทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ณ นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. นายอานุภาพ  ใจธิมา ได้รับคัดเลือกพุทธสมาคมแห่งประเทศ ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี
ประเภท นักศึกษาอาชีวศึกษา 

5. นายจักรพงศ์ หนูวงค์คํา รองประธานฝุายดําเนินการ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “เพชรเมืองเหนือ” สาขาเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2565 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2565  โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงค์อําไพพันธุ์ สุดศก 



107 
 

 

จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟูาจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ประธานใน
พิธีมอบ  จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม แห่งประเทศไทย  ร่วมกับจังหวัดกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน 
ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชชัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

6. นางสาวอรพินท์ ตุ้ยตามพันธ์ ปวส 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ      
รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ"เยาวชนดีเด่น สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" ประจําปี 2564 
โดย หม่อมราชวงศ์อําไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมี่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ 

7. นักศึกษาได้รับรางวัล งานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 23 (Thailand inventory day 2021-2022      
โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง 

8. นางสาวพิมลพร  เตชะนา ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 
มอบโดยกระทรงศึกษาธิการ 

9. ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ 
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทราบใน
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองแต่ละปีการศึกษา การประชุมณะกรรมการร่วม๔
ฝุายและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งบน
อินเตอร์เน็ต และเอกสารวารสารต่างๆ การเก็บรวบรวมผลงานตลอดปีการศึกษารายงานไว้ใน 
www.payaptechno.ac.th ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งรายงานการประเมินตนเอง
รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงานทุกปีการศึกษา  

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนโครงการ/กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เหมาะสมและสมอดคล้อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 
ทําให้นักศึกษายังมีโอกาศที่จะได้ดําเนินโครงการกิจกรรม 

2. วิทยาลัยมีการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในทุกด้าน ผ่าน สื่อ Social ต่าง ๆเป็นประจําสม่ําเสมอ    
ทําให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้รับรู้และร่วมพัฒนา ร่วมกัน 

3. วิทยาลัยมีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครอบคลุมทุกด้าน          
ทุกสาขา 

4. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครบทุกด้าน 
5. มีการนํานโยบายมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ทําให้ในทุกปีการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกด้าน 
6. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ สังคมภายนอก ว่ามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการใช้ชีวิตที่ดี สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง 
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Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดที่ควรพัฒนา  

1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ที่ทําให้ในปีการศึกษา 2564  วิทยาลัยจึงไม่
สามารถจัดกการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม ได้ตามแผนที่วางไว้ ทําให้ โครงการกิจกรรมบางอย่าง
ไม่สามารถดําเนินการจัดได้ตามแผน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดทําแผนสํารองของการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่รองรับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19  
1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ 

1.3.1) เชิงปริมาณ :  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถาน
ประกอบการ หน วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต อ จํานวน 432 คน                
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2564                
ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ท างาน 

จ านวน
นักศึกษาที่

ศึกษาต่อและ
มีท างาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 34 33 1 - 33 
2 สาขาวิชาการตลาด 21 20 1 - 21 
3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
42 35 7 - 42 

4 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

69 51 17 1 69 

5 สาขาวิชายานยนต์ 75 51 24 - 75 
6 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  
16 11 5 - 16 

7 สาขาวิชาไฟฟูา
กําลัง 

38 34 4 - 38 

รวม 295 235 59 1 295 
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2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) ปีการศึกษา 2564 ที่มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน

นักศึกษาที่

ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน

นักศึกษาที่

ศึกษาต่อ 

จ านวน

นักศึกษาที่

ท างาน 

จ านวน

นักศึกษาที่

ศึกษาต่อและ

มีท างาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 18 14 2 2 18 

2 สาขาวิชาการตลาด 5 3 1 1 5 

3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

33 22 9 2 33 

4 สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว 

18 7 10 1 18 

5 สาขาวิชาการ

โรงแรม 

23 8 11 4 23 

6 สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล 

17 2 15 - 17 

7 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  

5 3 2 - 5 

8 สาขาวิชาไฟฟูา

กําลัง 

20 5 15 - 20 

รวม 139 64 65 10 139 
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3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 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.) 295 235 59 1 295 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 139 64 65 10 139 

รวม 434 299 124 11 434 

 
จากตารางผู ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป การศึกษาที่ผ านมามีงานท าในสถาน 

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน  434   คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา          

มีงานทํา  ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ    
1. รอยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2563 ที่มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 34 34 100 
2 สาขาวิชาการตลาด 21 21 100 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 42 100 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 69 69 100 
5 สาขาวิชายานยนต์ 75 75 100 
6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  16 16 100 
7 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 38 38 100 

รวม 295 295 100 
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2. รอยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .2 ) ปีการศึกษา 2563               

ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษา 

ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 18 18 100 
2 สาขาวิชาการตลาด 5 5 100 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 100 
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 18 18 100 
5 สาขาวิชาการโรงแรม 23 23 100 
6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 17 17 100 
7 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  5 5 100 
8 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 20 20 100 

รวม 139 139 100 
 

3. รอยละของผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ล าดับ ระดับ 

จ านวน
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท าใน
สถานประกอบการ     

หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษา 

ร้อยละ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 295 295 100 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 139 139 100 

รวม 434 434 100 

จากตารางร้อยละผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท าในสถาน
ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ด้านวิชาการ 4.70 ดีมาก 

2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 4.93 ดีมาก 

3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.82 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.82 ดีมา 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.82 คะแนน 

อยู่ในระดับ ดีมาก 

Plan (การวางแผน) 
เชิงปริมาณ : การวางแผนการด าเนินการกระบวนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  
วิทยาลัยได้จัดทําระเบียบข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือใช้สําหรับการติดตามข้อมูลของนักศึกษาที่    

สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

1. วิทยาลัยจัดทําระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ดําเนินการจัดเก็บ ก่อนสําเร็จการศึกษา 
วิทยาลัยให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามสถานะภาพของผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงการ
รับเอกสาร รบ. และ ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. วิทยาลัยให้นักศึกษากรอกข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาในเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน 
การติดต่อประสานงานกับนักศึกษา 
Do (การด าเนินงานตามแผน) 

เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีการติดตามจากฝ่ายงานทะเบียน โดยการโทรศัพท์สอบถามสถานะภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้สําเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของผู้สําเร็จการศึกษา ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.3.3) ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอสระหรือศึกษาต่อ  
 จากผลสรุปแบบสํารวจติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่สํารวจจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาทํางานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมิน ความพึง
พอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4.93 เกณฑ์ระดับดีมาก     
ซึ่งจากผลการประเมินมีสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา          
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้คะแนนเต็ม 5.00 จํานวน 126 แห่ง  
จุดเด่น 

1.  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและได้ทํางาน  
     ภายใน 1 ปี  
2. การติดตามข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน  

1 ปี โดยให้มีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  
3. สถานศึกษามีการกําหนดงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย         

เพ่ือติดตามผู้สําเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิการศึกษา   
การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ครูประจําแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ ช่วยเหลือ      
แนะนํานักศึกษาให้สามารถหางานทาท่ีมั่นคงหลังสําเร็จการศึกษา  

4. วิทยาลัยมีช่องทางให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางเว็บไซร์ของวิทยาลัยทําให้มีข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        
โดยเพ่ิมช่องทางผ่านโซเชียล เช่น Line , facebook สําหรับการติดตามข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
รวมถึงการประเมินคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สําหรับนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถกติดต่อได้ควรติดต่อผู้ปกครองเพ่ือติดตาม

ข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา และควรจัดส่งจดหมายติดตามสถานะภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ให้กับ
นักศึกษาเพ่ือติดตามข้อมูล 

 
 
  
 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#A_Act
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1.4) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
1.4.1) เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

Plan (การวางแผน) 
กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือการ

พัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่โดดเด่น 
และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 515 คน ไม่มีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิด
เรียนที่วิทยาลัยแบบสลับกลุ่มมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางาน
ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนโครงการ

พัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 61 - 0 
2 สาขาการบัญชี 4 75 - 0 
3 สาขาการตลาด  3 36 - 0 
4 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

สาขาการโรงแรม 
5 141 - 0 

5 สาชาช่างยนต์ 5 109 - 0 
6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 36 - 0 
7 สาขาช่างไฟฟูา 1 57 - 0 

รวม  515   
 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ของ รวมทั้ง

รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้สํา เร็จการศึกษา                 
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ จํานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาดําเนินการ
ให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จึงมีการจัดทําข้อมูลโครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพและวิธีการประเมินดังต่อไปนี้ 
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Do (การด าเนินงานตามแผน) 
ภาคเรียนที่ 1-2 /2564 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน กลุ่มนักศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียนที่เข้า

ร่วม
โครงการ 

1 โปรแกรมนําเสนอ CC101 
94 2 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา CC201 

3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น CC301 
4 ระบบจัดการฐานข้อมูล DT 401 

34 
5 งานดิจิทัลมีเดีย 4 (การออกแบบคาแรคเตอร์) DT501 
6 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น IT101 

45 
7 การซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ IT201 
8 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ IT401 

16 
9 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ IT501 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC 401 
AC501 

39 
39 
32 
50 
43 
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2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ
ประจําวิชาของนักศึกษาแต่
ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน : 
ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วันอัตลักษณ์และจัด
สอบอัตลักษณ์ตามาตรฐาน
รายวิชา 
ซื่อสัตย์บริการ :  บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จัดการ
ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี
ภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา
สมรรถนะ ประจําชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วันอัตลักษณ์และจัดสอบอัต
ลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 
ผ่านรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 
 

 

 
3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
อัตลักษณ์สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้นําทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 อัตลักษณ์สาขาธุรกิจค้าปลีก : ทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ งานบริการมุ่งม่ัน
 สู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 ขายของกาดนัด PYT 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

24 
12 
24 

2 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

26 
12 

3 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

ธุรกิจค้าปลีก RM 101-2 
RM 201 

58 
19 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
อัตลักษณ์สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้นําทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 อัตลักษณ์สาขาธุรกิจค้าปลีก : ทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ งานบริการมุ่งม่ัน
 สู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 
สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจ
ค้าปลีก 
 

กิ จ ก ร รมกา รสอบ
สมรรถประจํ าวิชา
ของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีตรวจเช็คการ
แ ต่ ง ก า ย ทุ ก วั น     
อัตลั กษณ์ ให้ เ ขี ยน  
อัตลักษณ์ของสาขา
ในท้ายแบบฝึกหัดทุก
ครั้งบริการวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยกิจกรรมวัด
แววความถนัดทาง
วิ ช า ชี พ  แ ล ะผ่ า น
รายวิชาโครงการ 

ให้ความร้ัเกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์ท่ี
เป็นจุดแข็งว่าด้วยความ
อดทน พากเพียร 

 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณ์สาขาการท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
อัตลักษณ์สาขาการโรงแรม : มืออาชีพด้านบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพร้อมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Personality development 
in tourism 

 

-Japanese 
Communication 
- Art of service in 
Hospitality 

TG101 
HM101 

299 2 Food Production 
Tourism Quality Standard 

Food Production 
Tourism Quality 
Standard 

HM 201-2 
TG 201-2 

3 Tour operation MICE in Hotel 
Eco - Tourism 

HM 301-2 
TG 301-2 

4 Food and beverage 
service management 
 

Tour Guide 
Hotel 
Housekeeping 

TG 401 
HM 401 

77 
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5 MICE and Event business MICE and Event 
business 

TG 501-2 
HM501 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อัตลักษณ์สาขาการท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
อัตลักษณ์สาขาการโรงแรม : มืออาชีพด้านบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพร้อมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Personality 
development in 
tourism 

 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Personality 
development in tourism 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีบุคลิกภาพท่ีดีผ่าน
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนในการ
นําเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ฝีกปฏิบัติจริงใน
หัวข้อศิลปะการให้บริการ ฝึก
ปฏิบัติในการพูด การใช้น้ําเสียง 
กิริยาท่าทาง การยืน การใช้
สายตา และการแต่งกายให้มี
ความเหมาะสม และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้การประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

ประเมินผ่านรายวิชา 

 

2 Food Production 
Tourism Quality 
Standard 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Food Production 
Tourism Quality Standard 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีทักษะ 

 

3 Tour operation ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Tour operation 
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ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีความรอบรู้ผ่านกิจกรรม
ในชั้นเรียนผ่านการเรียนในเรื่อง
การจัดนําเที่ยว และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดนํา
เที่ยว การปฏิบัติงานกลุ่มในการ
เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติขณะนํา
เที่ยวในสถานะผู้นําเที่ยวและใน
สถานะนักท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

4 Food and beverage 
service management 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Food and 
beverage service 
management ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว “บุคลิกงามตา ภาษา
ดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ” 
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้และเข้าใจในการ
ดําเนินงานและการจัดการ
ภัตตาคาร ซึ่งมีการดําเนินการ
สอนหลายอย่าง เช่น แผนก
ห้องอาหาร แผนกห้องครัว การ
ต้อนรับลูกค้าห้องอาหาร การ
รับออเดอร์ การจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับโต๊ะอาหารที่
ถูกต้องโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพในอนาคต 

 

5 MICE and Event 
business  

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ MICE and Event 
business ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความ
รอบรู้ สู้งานบริการ” โดยการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านความรอบรู้ผ่าน
กิจกรรมในชั้นและการฝึก
ปฏิบัติจริง ในส่วนงานด้านจัด
เลี้ยงและมีคุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ ความขยัน 
ความอดทน เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้และพร้อม
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

5. สาชาช่างยนต์   
อัตลักษณ์สาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 โครงการบอร์ดสัญลักษณ์เตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องต้น 

AU 101 
AU 102 
AU 103 
AU 104 

144 

2 บอร์ดแสดงเทคโนยียานยนต์
สมัยใหม่ 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 

123 

3 โมเดล 3 มิต ิ
งานขับรถยนต์ 

AU 301 
AU 302 
AU 303 

72 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 

ความตึงผิว AU 401-2 21 

5 โครงการปูายไวนิลส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในงานเชื่อม
โลหะ 

การนําความร้อน
ของโลหะ 

AU501-2 45 
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5. สาชาช่างยนต์ 
อัตลักษณ์สาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 โครงการบอร์ดสัญลักษณ์
เตือนภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะหลักการผ่านการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องต้น 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

2 บอร์ดแสดงเทคโนยียาน
ยนต์สมัยใหม่ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงอันตราย
ต่างๆจากการทํางานเพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยโดยปราศจาก
อุบัติเหตุนักศึกษามาสารถบอก
ความหมายสัญลักษณ์ของบอร์ด
ภายในโรงงาน 

 

3 โมเดล 3 มิต ิ เพ่ือใช้สําหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนต์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกขับรถด้วยความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ 

 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงน้ําหนัก
จําเพาะของเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหว่างเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาได้ทดลองผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 โครงการปูายไวนิลส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในงาน
เชื่อมโลหะ 

เพ่ือทดลองการนําความร้อนของ
โลหะ เหล็ก ทองแดง และ
ทองเหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้ทําการ
ทดลองโดยใช้อัตลักษณ์ช่างยนต์ 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็นทีม 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

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

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาช่างไฟฟูา 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 72 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 39 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

และซ่อมบํารุง 
EP 301 32 

  
ทําการออกแบบ
ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 

49 

7. สาขาช่างไฟฟูา 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะ
เป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ทําการทดลองการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาภายในอาคาร 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ทําการทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟูา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ทําการทดลองการต่อวงจร
และปฏิบัติใบงานไฟฟูากระแสสลับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

จากตารางสรุปผลได้ว่า สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์
สาขาวิชาชีพเห็นได้จากนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนกล่าวคือมีการเสนอร่างโครงการก่อนการดําเนินกิจกรรมทุก
ครั้งและมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมอย่างชัดเจน และกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิดเรียนที่วิทยาลัย
แบบสลับกลุ่มมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางานตามที่ได้วางแผนไว้ 
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1.4.1) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละ

สาขาวิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
ทุกสาขาอาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ  
 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.4.3) ผลสะท้อน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิด
เรียนที่วิทยาลัยแบบสลับกลุ่มมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขา
งานตามที่ได้วางแผนไว้ ผู้สําเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต และเป็นอัตลักษณ์ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อ
สาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาได้มีการ
พัฒนาอัตลักษณ์ตรงตาม     อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้สําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพ่ือสามารถประสบความสําเร็จใน
อนาคตต่อไปได ้

จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยก็ได้เห็นถึงความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการร่วมด้วยจึงได้มีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านสถานประกอบการด้วย
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในการช่วยประเมินและร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆกัน       
โดยสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือ มีมากมาย อาทิเช่น สถานประกอบการทางราชการ ตํารวจ
ท่องเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มีมาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว 
เช่นปางช้าง สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้คําชื่นชมนักศึกษาว่ามีความพร้อม และมีอัตลักษณ์ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อย่างเหมาะสม  
จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่ง เน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สําเร็จ
การศึกษา ได้ฝึกทักษะการทํางานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
อย่างมีความสุข ในสิ่งที่ผู้สําเร็จการศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นสําคัญและวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการทํางานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้สําเร็จ
การศึกษาต้องมีคุณลักษณะ ที่โดดเด่นในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพ่ือขีดความสามารถในการทํางาน
ในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาร่วมกันว่าผู้สําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและเหมาะสมสู่ความต้องการของสถาน
ประกอบการในอนาคตต่อไป  
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

มีการนําเสนอผลงานโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ ของแต่ละสาขาวิชาชีพและของทางวิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม  
จุดควรพัฒนา 

  เวลาในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีน้อย  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้เพียงพอต่อการทํากิจกรรมโครงการ 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๔.2.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ร อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา            
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยางเปนระบบ        

     จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการทํางาน  
ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการทํางานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการทํางานจริงให้มากที่
สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับการฝึก
จากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้
นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานได้จริงตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยได้กําหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางาน
วิชาการ  ประจําปี 25๖4 ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการ         
ปี 25๖4 ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย  
๓. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือให้นักศึกษาแต่ละสาขา ทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้

ตามสมรรถนะวิขาชีพของแต่ละสาขา 
๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา 
ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับ
ความ

ต้องการของ
ตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล 
และปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การตลาด √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ธุรกิจค้าปลีก √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
เทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การท่องเที่ยว √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การโรงแรม √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ช่างยนต์ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ช่างไฟฟูากําลัง √ √ √ √ √ ร้อยละ100 

          
ตารางสรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา2564 

สาขาวิชา ศึกษาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับ
ความ

ต้องการของ
ตลาดงาน 

มีการน า
หลักสูตรมา

ใช้ 

มีการติดตาม 
ประเมินผล 
และปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

การบัญชี √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การตลาด √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

√ √ √ √ √ ร้อยละ100 

เทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การท่องเที่ยว √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
การโรงแรม √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
เทคนิคเครื่องกล √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
อิเล็กทรอนิกส ์ √ √ √ √ √ ร้อยละ100 
ไฟฟูา √ √ √ √ √ ร้อยละ100 

 

 

 



127 
 

 

สรุปผลเชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ อยางเปนระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 DO (การด าเนินงานตามแผน) 
 ในปีการศึกษา 2564 มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา 
2. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและนําไปใช้จัดการเรียนการสอน  
3. ในแต่ละภาคเรียนจะมีการจัดทดสอบสมรรถนะประจํารายวิชา และนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย

ได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ได้เรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพ จากวิทยากรจากสถาน

ประกอบการ ชุมชน  
5. ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการวัด

ประเมินผลตามสภาพจริง 
6. มีการนิเทศติดตามการประเมินผล เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

ตารางสรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖4 

 
สาขาวิชา พัฒนา

หลักสูตร
ร่วมกับ
สถาน

ประกอบก
าร 

ครูน า
แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
ใช้ในการ

สอน 

ทุกรายวิชา
สมรรถนะ
วิชาชีพจัด
ทดสอบ

สมรรถนะ 

ครูจัดการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบ 
Active 

learning 

ครูมีการ
วัดผล
ตาม

สภาพ
จริง 

มีการ
ติดตาม 

ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

ค่าคะแนน 

การบัญชี 4.64 5 5 4.55 5 4.85 4.84 
การตลาด 4.76 5 5 4.52 5 4.8 4.85 
ธุรกิจค้าปลีก 4.9 5 5 4.69 5 4.64 4.87 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4.86 5 5 4.8 5 4.8 4.91 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.75 5 5 4.64 5 4.84 4.87 
การท่องเที่ยว 4.87 5 5 4.45 5 4.75 4.85 
การโรงแรม 4.8 5 5 4.64 5 4.84 4.88 
ช่างยนต์ 4.79 5 5 4.69 5 4.57 4.84 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 4.54 5 5 4.63 5 4.5 4.78 
ช่างไฟฟูากําลัง 4.65 5 5 4.58 5 4.52 4.79 

ค่าเฉลี่ย 4.85 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#D_DO
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ตารางสรุปผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา2564 

สาขาวิชา พัฒนา
หลักสูตร
ร่วมกับ
สถาน

ประกอบ
การ 

ครูน า
แผนการ

จัดการเรียนรู้
ฐาน

สมรรถนะใช้
ในการสอน 

ทุกรายวิชา
สมรรถนะ
วิชาชีพจัด
ทดสอบ

สมรรถนะ 

ครูจัดการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบ 
Active 

learning 

ครูมี
การ

วัดผล
ตาม

สภาพ
จริง 

มีการ
ติดตาม 

ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

ค่าคะแนน 

การบัญชี 4.6 5 5 4.7 5 4.65 4.83 
การตลาด 4.89 5 5 4.8 5 4.87 4.93 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4.6 5 5 4.7 5 4.8 4.85 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.51 5 5 4.68 5 4.8 4.83 
การท่องเที่ยว 4.65 5 5 5 5 4.81 4.91 
การโรงแรม 4.79 5 5 4.61 5 4.85 4.88 
เทคนิคเครื่องกล 4.98 5 5 5 5 4.64 4.94 
อิเล็กทรอนิกส ์ 4.7 5 5 4.65 5 4.56 4.82 

ค่าเฉลี่ย 4.87 

 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าคะแนน 

4.85 สรุปผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          
ค่าคะแนน 4.87 

          สรุปผลเชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ได้คะแนน 
4.86ในระดับดีมาก 
Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 

1.1.3) ผลสะทอน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา     
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 1 
ท่าน และอดีตผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวน 1 ท่าน  แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

 
 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#C_Check
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อีกทั้ง วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2564 และมีสถาน
ประกอบการให้การตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจํานวน 149 แห่ง และมีสถาน
ประกอบการ รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 83 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร จํานวนทั้งหมด 44 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จํากัด  
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 111 การเกษตร  
3. บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จํากัด  
4. บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี จํากัด  
5. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด  
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นีโอสปีด เอ็กซ์ตรีมช็อป  
8. บริษัท เชียงใหม่เอ็กเพิร์ท จํากัด  
9. Ex4 ADVERTISING  
10. มุมมองสตูดิโอ ช่างภาพเชียงใหม่  
11. Ralita Studio  
12. บริษัท ท็อปไฟท์ ดีไซน์ จํากัด  
13 . วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14. Le Meridien Chiang Mai  
15. Shangri – La Hotel Chiang Mai  
16 . Four Seasons Resort Chiang Mai  
17 . Anantara Chiang Mai Resort  
18 . ร้านกาแฟ ตาเปุง  
19 . U Nimman Chiang Mai  
20 . InterContinental Koh Samui Resort  
21 . บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จํากัด  
22 . บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จํากัด  
23 . บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด  
24 . บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์ เซอร์วิส จํากัด  
25 . บริษัท แพนอินทรา จํากัด (สํานักงานใหญ่)  
26 . บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ จํากัด  
27 . อู่ PT การาจ  
28 . ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซ็นทรัลคาร์ เชียงใหม่  
29 . บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จํากัด  
30 . อู่รถไฟฟูาลําพูน WP. WPEV  
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31 . บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด สาขาเชียงใหม่  
32 . บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จํากัด  
33 . บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จํากัด  
34 . บริษัท เดอะไลฟอาย จํากัด  
35 . บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด  
36 . บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด  
37 . บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จํากัด  
38 . บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด  
39 . บริษัท ลานนา โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จํากัด  
40 . บริษัท นิวไดมอนด์ จํากัด  
41 . ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส  
42 . บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด  
43 . Steakmeetlove  
44 . บริษัท ช้อยส์ สโตร์ จํากัด  

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญ มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการให้ผู้เรียน จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ 
2. มีสถานประกอบการ และชุมชน ให้ความร่วมมือ พัฒนาการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย โดยให้

ความอนุเคราะห์วิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักศึกษาตามสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพ และเป็น
สถานที่สําหรับฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  

3. มีคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะท่องเที่ยวและ
บริการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์ เข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชั้นสูง ปวส. ในสาขาช่างอุตสากรรม สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม  

 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

จุดควรพัฒนา 
 1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยต้อง
ปรับรูปแบบในการประสานงานความร่วมมือในรูปแบบ On line เพ่ือจะได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. วิทยาลัยควรสร้างเครื่องมือในรูปแบบ On line เช่น แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร แบบประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือให้อํานวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ 
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด 
รายวิชาเพิ่มเติม 
   1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุง

รายวิชาเดิม เพ่ือสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถทํางานได้

จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม

แผนปฏิบัติการ ปี 25๖4 ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของ

ของสถานประกอบการ 

๒. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทันสมัย และ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

๓. นําหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. จัดทําแผนการเรียนรู้ และวางแผนกิจกรรมตามคําอธบายรายวิชาที่เพ่ิมเติม 

๕. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 20201-2007 อาจารย์วรัษทญา   ยาสมุทร 
การตลาด การโฆษณา 2202-2005 อาจารย์ชนนิพัทธ์   คําหลิ้ม 

ธุรกิจค้าปลีก งานจัดการสินค้าและการให้บริการในธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 20211-5103 

อาจารย์อัจฉรา     จินะกาศ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2204-2106 
 

อาจารย์จุฑามาศ   ปันคํามูล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 20901-
2201 

อาจารย์พรชัย      มูลแก้ว 
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สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและของที่ระลึก 2702-2109 อาจารย์ปฎิพร      ชมชื่น 
การโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม 20701-2004 อาจารย์อรรยา      วงศา 
ช่างยนต์ ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 (งานบํารุงรักษาสีรถยนต์) 

20101-5104 
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  ไชยวรรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง 20105-2008 อาจารย์ชนตร์นนท์   ภีระคํา 
ไฟฟูากําลัง งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 2104-2111 อาจารย์ปราโมทย์    ทะกันเอง 
 
ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 30201-2106 อาจารย์รมิดา บุญทันสา 
การตลาด งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 (ธุรกิจแฟรนไชส์)  

30202-5201 
อาจารย์วารีวรรณ ณ บางช้าง 

เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

งานดิจิทัลมีเดีย 4 (การออกแบบคาแรคเตอร์) 
30204-5204 

อาจารย์บุญญวรรษ สุวรรณทับ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 30901-1002 อาจารย์พรชัย มูลแก้ว 

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 30000-1211 อาจารย์ชานนท์ เชี่ยวชาญ 
การโรงแรม การตลาดดิจิทัลเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 

 30702-2006 
อาจารย์อรรยา วงศา 

ช่างยนต์ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 30102-2002   อาจารย์เชิดชูเกียรติ ผาคํา 
อิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (ระบบสื่อสาร

ดาวเทียม) 3105-5103 
อาจารย์ชนตร์นนท์ ภีระคํา 

ไฟฟูากําลัง  เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้  30104-9007 อาจารย์เกียรติศักดิ์ อยู่ดี 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 10 สาขา และสาขาที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 9 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 19 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 
         จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรจํานวน ๑9 สาขาวิชา  

               จํานวนสาขาวิชาทั้งหมดจํานวน ๑9 สาขาวิชา X 100 ร้อยละ = 
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ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100 
Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ สถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ท่าน และอดีตผู้ อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 ท่านและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์คณะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์  แนะนําแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ  

อีกทั้ง วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยปีการศึกษา 2564 และมีสถาน
ประกอบการให้การตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจํานวน 151 แห่ง และมีสถาน
ประกอบการ รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ในระบบทวิภาคีจํานวน 44 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร จํานวนทั้งหมด 44 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  
1. บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จํากัด  
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 111 การเกษตร  
3. บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จํากัด  
4. บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี จํากัด  
5. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด  
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นีโอสปีด เอ็กซ์ตรีมช็อป  
8. บริษัท เชียงใหม่เอ็กเพิร์ท จํากัด  
9. Ex4 ADVERTISING  
10. มุมมองสตูดิโอ ช่างภาพเชียงใหม่  
11. Ralita Studio  
12. บริษัท ท็อปไฟท์ ดีไซน์ จํากัด  
13 . วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14. Le Meridien Chiang Mai  
15. Shangri – La Hotel Chiang Mai  
16 . Four Seasons Resort Chiang Mai  
17 . Anantara Chiang Mai Resort  
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18 . ร้านกาแฟ ตาเปุง  
19 . U Nimman Chiang Mai  
20 . InterContinental Koh Samui Resort  
21 . บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จํากัด  
22 . บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จํากัด  
23 . บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด  
24 . บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์ เซอร์วิส จํากัด  
25 . บริษัท แพนอินทรา จํากัด (สํานักงานใหญ่)  
26 . บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ จํากัด  
27 . อู่ PT การาจ  
28 . ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซ็นทรัลคาร์ เชียงใหม่  
29 . บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จํากัด  
30 . อู่รถไฟฟูาลําพูน WP. WPEV  
31 . บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด สาขาเชียงใหม่  
32 . บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จํากัด  
33 . บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จํากัด  
34 . บริษัท เดอะไลฟอาย จํากัด  
35 . บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด  
36 . บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด  
37 . บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จํากัด  
38 . บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด  
39 . บริษัท ลานนา โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จํากัด  
40 . บริษัท นิวไดมอนด์ จํากัด  
41 . ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส  
42 . บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด  
43 . Steakmeetlove  
44 . บริษัท ช้อยส์ สโตร์ จํากัด  
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จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้ทุกสาขาวิชามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  
2. วิทยาลัยมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับปวช.และระดับปวส.ครบทุกสาขาวิชา 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

๑. ในการทําชุดการเรียนรู้ สําหรับหัวข้อที่ได้ปรับปรุงรายวิชา ควรกําหนดกิจกรรม เครื่องมือวัดและ
ประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๒. การพัฒนารายวิชา ควรพัฒนาสื่อการเรียนให้ควบคู่ไปด้วยกัน และมีการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยปรับปรุง

รายวิชาเดิม 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1.1.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
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ระดับ ปวช 

สาขาวิชาการบัญชี 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาการตลาด 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 6 6 6 6 6 6 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#A_Act


136 
 

 

สาขาวิชา 

จ า
นว

นค
ร ู

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
ท า

แผ
นก

าร
จัด

กา
รเร

ียน
รูร้

าย
วิช

าต
าม

เก
ณ

ฑ์ท
ี่ก า

หน
ด 

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้ม
กีา

รบ
รูณ

าก
าร

คุณ
ธร

รม
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

พึง
ปร

ะส
งค์

 

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้ม
กีา

รก
 าห

นด
รูป

แบ
บก

าร
เรีย

นร
ูสู้่ก

าร
ปฏ

ิบัต
 ิ

จ า
นว

นค
รูท

ี่จัด
กา

รเร
ียน

รู้ม
กีา

รก
 าห

นด
กา

รใ
ช้ส

ื่อ 
เค

รื่อ
งม

ือ 
อุป

กร
ณ์

 แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

จ า
นว

นค
รูท

ี่น า
ผล

จา
กก

าร
วัด

ผล
แล

ะก
าร

ปร
ะเม

ินผ
ลก

าร
ตา

มส
ภา

พจ
ริง

 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7 7 7 7 7 7 

สาขาวิชาการโรงแรม 4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาช่างยนต ์ 8 8 8 8 8 8 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 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 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 1 1 1 1 1 1 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาการท่องเที่ยว 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาไฟฟูา  1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 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 
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จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ  จัดการได้” ตัวแปรสําคัญที่จะทําเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน    
ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษา  วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะดําเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยมีการดําเนินการงานดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา   
เพ่ือกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจดบันทึกหลังการสอนเพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน           
ในปีการศึกษาต่อไปคิดเป็นร้อยละ 100 

3. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดให้
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 

4.  การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่
เหมาะสม และนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 
100 

5. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  
     

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา ระดับคะแนน ระดับผลการประเมิน 

การบัญชี 4.56 ดีมาก 
การตลาด 4.32 ดี 
ธุรกิจค้าปลีก 4.23 ดี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.64 ดีมาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.46 ดี 
การท่องเที่ยว 4.23 ดี 
การโรงแรม 4.18 ดี 
ช่างยนต์  4.36 ดี 
อิเล็กทรอนิกส์  4.15 ดี 
ไฟฟ้าก าลัง 4.08 ดี 
ครูสามัญ 4.39 ดี 
ภาษาต่างประเทศ 4.27 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.32 ดี 
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Plan (การวางแผน) 
วิทยาลัยฯได้มีนโยบายให้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ใน

แผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนการสอนนําไปสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและ นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่  21  ซึ่งมีการกําหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
2. มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

(Active learning) 
4.  การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม และนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
5. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 

วิธีการที่หลากหลาย และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  
6. ทุกรายวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานผ่านกิจกรรม Project Approach 

ในแต่ละปีวิทยาลัยจะมีการอบรมแนวทางในการจัดทําชุดการเรียนรู้ อีกทั้งให้ครูและบุคลา
การเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานเอกชน  
DO (การด าเนินงานตามแผน) 

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีการนิเทศติดตามผลการประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้ และสามารถทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการจัดการเรียนสอนให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง 
(Block Course) เพ่ือให้ครูอาจารย์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เต็มเวลา เน้นการปฏิบัติ ส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนไปทีละรายวิชา และวัดประเมินผล 

 

Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการผลสะท้อน 
1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และ
ขณะที่สภาพจิตใจกําลังมีความสุขก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ    ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ จะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่
จะรู้และความต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการ

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#D_DO
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#C_Check
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เรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน”  ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญ ที่จะต้องทําก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้” ที่
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ  ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะทําให้นักศึกษา
เพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ทําให้ผู้เรียนเกิดคําถามหรือข้อ
สงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายามหาคําตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะทํา
ให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือ
หาคําตอบให้ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน   

ในปีการศึกษา 2564 ได้ทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 ที่ทําความร่วมมือในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนร่วมกันในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการให้สอดครองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนร่วมกันในการสอน
อาชีพ และจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ สร้าง
ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ พร้อม
ทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียนและสามารถนําผลการเรียนเทียบโอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด โรงเรียนบ้านร่มหลวง และโรงเรียนวัด
แม่แกดน้อย ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯอยู่ในดีมาก และอีกหนึ่ง
โครงการ กิจกรรมวัดแววความถนัดสายอาชีพ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด ให้
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
วิเคราะห์ และวัดแววความถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
จุดเด่น 
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหน่วยการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาเพ่ือนํามาพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของ 

3. ครูได้มีการพัฒนาด้านการสอนทุกภาคเรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน  

http://www.obec.go.th/
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4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning  

5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการกําหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนแผนการจัดการเรียนรู้มีการกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   

7. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  

8. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ทุกรายวิชาต้องมี Project approach จัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning (PJBL)  เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มีครู
เป็นผู้กระตุ้นเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทํากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวนักเรียนเอง นําไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ที่จะนํามาสู่การสรุปความรู้
ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรพัฒนายกระดับการใช้เครื่องมือในการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง 
2.  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และกิจกรรม 

Active Learning ในทุกรายวิชา ทั้งวิชาสามัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายและสามารถทําให้ผู้เรียนมีความสุขกับ
การเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
๑. จัดตั้งกลุ่มงานนิเทศน์การสอนแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทําหน้าที่

เป็นพ่ีเลี้ยงและให้คําปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการในการทํา
แผนการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้อาจารย์พัฒนาสื่อการสอนที่
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning    
ในทุกรายวิชา 

๒. สถานศึกษาจัดงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการพัฒนาระบบ ICT เครื่องมืออุปกรณ์           
และงบพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#A_Act
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1.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน   

1.2.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียน    

เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรสําคัญที่จะ

ทําเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ                      

นั้นก็คือครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ                 

มีความพยายามที่จะดําเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตร

รายวิชา เพื่อกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ    

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง        

จดบันทึกหลังการสอนเพื่อนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

3. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้     

จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหาร 

4. การจัดการเรียนรู้มีการกําหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่

เหมาะสม และนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

5. การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Block Course และมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 

จากความพยายามของวิทยาลัยฯ มีผลจํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     
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สาขาวิชาการบัญชี 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 3 3 3 3 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 7 7 7 7 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 9 9 9 9 9 9 

สาขาวิชาการโรงแรม 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชายานยนต์ และสาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 

10 10 10 10 10 10 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส า ข า ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
อุตสาหกรรม 

4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4 4 4 4 4 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 2 2 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 64 64 64 64 64 64 

จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน ผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 64 คน  
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1.2.2) เชิงคุณภาพ :   รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนน       
ผูเรียน เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ตารางที่ 1 จํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ      
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและ นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยสรุปผลร้อยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

หมายเหตุ 

จ านวนคร ู ร้อยละ 

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

เทคนิคยานยนต์ 
10 10 100.00  

9 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

4 4 100.00  

10 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4 4 100.00  
11 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 100.00  

12 ครูสามัญ 7 7 100.00  
รวม 64 64 100.00  

 
รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน เท่ากับร้อยละ 100  
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

ล าดับ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 4.56 ดีมาก 
2 สาขาวิชาการตลาด 4.35 ดี 
3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 4.28 ดี 
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.45 ดี 
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.63 ดีมาก 
6 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4.45 ดี 
7 สาขาวิชาการโรงแรม 4.48 ดี 
8 สาขาวิชายานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ 4.24 ดี 

9 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

4.48 ดี 

10 สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 4.19 ดี 
11 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.66 ดีมาก 
12 แผนกสามัญ 4.48 ดี 

รวม 4.43 ดี 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู มีผลการประเมิน 4.43
คะแนน อยู่ในระดับ ดี 

Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนด วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น
ของวิทยาลัยฯ คือ การทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาสายอาชีวะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสถานประกอบการในเขตชุมชนและภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยฯ         
จึงตระหนักอยู่เสมอว่าการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ จําเป็นต้องจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนโดยการนําความรู้ (Knowledge) และ การนําไปใช้ (know-how) เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ เข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

ทางวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย จัดกิจกรรมเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเปูาหมายของสถานศึกษา รวมถึงการมีหลักสูตรมี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน 
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และใช้ผลการประเมินในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียน นักศึกษาสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามที่ตนได้พัฒนาหลักสูตร
ซึ่งในทุกชุดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่ตนได้สอนเพ่ือให้ครูผู้สอนได้อัพเดตข่าวสารของแวดวงวิชาชีพของตน และ
พัฒนาศักยภาพของครูและนักศึกษาให้ก้าวทันสมัยโลก  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร 
จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนนักศึกษาสามารถนํามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาเป็น
รายบุคคล ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถของนักเรียน นักศึกษา   และมี
ปฏิสัมพันธ์ ที่ดี ต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะไดส่งผลใหนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยโดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน นักศึกษา     ครูผูสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน
การศึกษา วิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่มุ่งให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของผู้เรียน  เป็น
กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ นโยบาย การศึกษา หลักสูตรและ
องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งความสําคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้ เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรม
ทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา เพ่ือแก้ไขปัญหา
ในการจัดการศึกษา เพ่ือปูองกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษารวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามท่ีตนได้พัฒนาหลักสูตรซึ่งในทุก
ชุดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่ตนได้สอนโดยดําเนินการจัดทําตารางและกําหนดการนิเทศที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินการนิเทศ 2 ช่วงต่อปีการศึกษา 1 ครั้งต่อภาคเรียน และนักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

นําผลประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้าแผนกและนักเรียน นักศึกษา โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และให้ความช่วยเหลือแกบุคลากร
ครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือให้เห็นเส้น
พัฒนาของการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่ขั้นปรับปรุงและพัฒนาให้การทํางานเป็นไปอย่าง
สอดคล้อง เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ และมีการรายงานผลดําเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อมูลความ
ถูกต้องตามความเป็นจริง 

Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
1.2.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการ
สอน                

จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน             

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#D_DO
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#C_Check


146 
 

 

อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  วิทยาลัยฯ ได้ทําการเรียนการ
สอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2-ม.3) ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต2 ที่ทําความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย    มีการวางแผนร่วมกันในการปรับ
หลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับรายวิชา     ที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผน
ร่วมกันในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสายอาชีพ 
พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียน ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด โรงเรียน
บ้านร่มหลวง และโรงเรียนบ้านสันคะยอม ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอยู่ในดีมาก 

จุดเด่น  
1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดย

เน้นการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการบันทึกหลัง
การสอนทุกรายวิชา เพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาค
เรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการ
นิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทํางานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การออกแบบกิจกรรมในช่วงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ยังขาดความ
หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2. สถานศึกษาจัดอบรมการเรื่องการออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเน้นการจัดทํา

เอกสาร   ใบงาน จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษามีความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 

http://www.obec.go.th/
http://www.obec.go.th/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#A_Act
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1.3) การจัดการเรียนการสอน 
1.3.1) เชิงปริมาณ  

                 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน                                                                               
                 2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน                                                                 
                 3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ   
                 สอนที่หลากหลาย                                                                 
                 4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ 
                 จัดการเรียนการสอน      
                 5. จ านวนครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการจัดการ 
                 เรียนรู  
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ระดับ ปวช 

สาขาวิชาการบัญชี 5 5 5 5 5 5 

สาขาวิชาการตลาด 2 2 2 2 2 1 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 6 6 6 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7 7 7 7 7 6 

สาขาวิชาการโรงแรม 4 4 4 4 4 3 

สาขาวิชาช่างยนต์ 8 8 8 8 8 8 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3 3 3 
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สาขาวิชา จ านวนคร ู
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สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 3 3 3 3 3 3 

ระดับ ปวส 

สาขาวิชาการบัญชี 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาการตลาด 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1 1 1 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 1 0 

สาขาการท่องเที่ยว 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาไฟฟูา 1 1 1 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 2 1 

ครูสามัญ 9 9 9 9 9 6 

รวม 64 64 64 64 64 56 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 87.5 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร  โดย
ได้จัดทําการประเมินและตรวจสอบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้  และทําวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้                
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

1. จํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 64 คน 
2. จํานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 64 คน 
3. จํานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน         
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 64 คน 
4. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน จํานวน 64 คน 
5. จํานวนครูผู้สอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จํานวน 87.5 คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน       

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 

การบัญชี 90 ยอดเยี่ยม 

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 92 ยอดเยี่ยม 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 94 ยอดเยี่ยม 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 92 ยอดเยี่ยม 

ช่างยนต์  92 ยอดเยี่ยม 

อิเล็กทรอนิกส์  93 ยอดเยี่ยม 

ไฟฟูากําลัง 88 ยอดเยี่ยม 

ครูสามัญ 92 ยอดเยี่ยม 

ภาษาต่างประเทศ 92 ยอดเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 91.67 ยอดเยี่ยม 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนามี
คุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ  และศิลปะ
การใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทําให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของ
สังคมและประเทศ :ซึ่งจากการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

ผลการแผนการจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพของอาจารย์ส าขาบัญชี  คิ ด เป็นร้ อยละ  90 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์การตลาดและธุรกิจค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 92 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 94 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 
92 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพของอาจารย์สาขาช่างยนต์  คิดเป็นร้อยละ 92 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 93 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาไฟฟูากําลัง คิดเป็นร้อยละ 88 
ผลการแผนการจัดการ เรี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพของอาจารย์สาขาสามัญ คิด เป็นร้ อยละ 92 
ผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 92 

Plan (การวางแผน) 
เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้มีคุณภาพ  
1. หัวหน้าฝุายวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของการอบรมทําชุดการเรียนรู้ และ

นโยบายการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงการอบรมแนะแนวทางการจําทํางานวิจัย        
สื่อนวัตกรรมในชั้นเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 และประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 

2. หัวหน้าฝุายวิชาการ เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 ต่อคณะผู้บริหาร
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติในการดําเนินการตามแผนงาน 
DO (การด าเนินงานตามแผน) 
ที่วิทยาลัยได้ดําเนินการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการนําเอาสื่อประสมที่มีการวาง
แผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละหน่วย มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน ประกอบการ ตลาดแรงงาน โดยที่ครูผู้สอนต้องเข้าอบรมการทําชุด
การเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือที่จะสามารถจัดทําชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อจากเดิมโดยเน้นความสมัยใหม่เพ่ือให้ทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขา

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#D_DO
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ก้าวทันต่อโลกาภิวัตน์    ให้มีการวัดผลสมรรถนะอย่างชัดเจนและมีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

2. โครงการพัฒนาครูด้านการบริหารชั้นเรียน Class Management เป็นการจัดกิจกรรม
อบรมให้กับครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการ การเรียน การสอน ให้มี
ความชํานาญและเทคนิคในการสอน หัวข้อ Quiz, Happy Homework และClass management 
โดยเป็นการฝึกอบรมในเชิงการให้คําแนะนํา ตลอดจนการทดลองฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็นจากคณาจารย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ อีกด้วย 

3. โครงการ งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร  คือโครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือแนะแนวทางในการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม และสื่อการสอนให้กับครูและบุคลากร 
โดยมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จากครูบุคลากร ที่ทํางาน
วิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา จากนั้นจะดําเนินการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่างโครงร่าง
งานวิจัย และนําเสนอกลุ่มย่อย รับฟังคําแนะนําจากหัวหน้าแผนกและสมาชิกในกลุ่ม 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา      

วิทยาลัยได้รับการยอมรับ สนับสนุนและช่วยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมี   
สวนเกี่ยวของในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. โครงการ Pre - vet คือ  ได้ทําการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและได้จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2 -ม.3)     
ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 ที่ทําความร่วมมือ
ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพโดย มีการวางแผนร่วมกันในการปรับหลักสูตรของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สอดครองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนร่วมกัน
ในการสอนอาชีพ และจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติ สร้างให้นักเรียนเกิดสมรรถนะรายวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนสาย
อาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนให้กับนักเรียนและสามารถนําผลการเรียนเทียบโอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด โรงเรียนบ้านร่มหลวง 
และโรงเรียนวัดแม่แก๊ดน้อย ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯอยู่ในดีมาก 

2. โครงการ วัดแววความถนัด ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัด          
ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนวิเคราะห์ และวัดแววความถนัดในการเรียน สายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ฯ 
จํานวน 35 โรงเรียนซึ่งทําให้องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา   

3. โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้จัดให้ครูผู้สอน จัดทําด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และจัดให้ครูผู้สอน
ทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนและเผยแพร่เทคนิคการสอนสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ     

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#C_Check
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ได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับภาคและประเทศ อาทิ เช่น การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ และการส่งนวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Thailand New Gen 
Inventor Award สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ วช ซึ่งส่งผลให้.องคกร หนวยงานภายนอก ใหการ
ยอมรับ ตอคณุภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา        
เพ่ือกําหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 
เพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา      
ที่สอน 

3. ครูทุกภาคเรียนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทุกรายวิชาที่
สอน สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning 

4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลให้ครูทุกคนวิจัย เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
          6. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง 
(Block Course) เพ่ือให้การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

มีการนําเสนอจํานวนตัวเลข และร้อยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน    
ในปีการศึกษา 2564  ข้อมูลโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการสอน  ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การประชุม 4 ฝุาย การประชุม
ผู้ปกครอง 

จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้ได้รับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย      
ให้ได้รับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

2. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทําหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงและให้คําปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ของครู และการเขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การกําหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียนงานวิจัย
ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอน ที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

      2.จ านวนครูผู้สอน ที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน  
3.จ านวนครูผู้สอน ที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ     
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
4.จ านวนครูผู้สอน ที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการ
เรียน  
5.จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน
อ่ืน ๆ 
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การบัญชี 6 6 6 6 6 6 

การตลาด 3 3 3 3 3 3 

ธุรกิจค้าปลีก 2 2 2 2 2 2 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 7 7 7 7 7 7 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 2 2 

การท่องเที่ยว  9 9 9 9 9 9 

การโรงแรม 6 6 6 6 6 6 

ช่างยนต์  10 10 10 10 10 10 

อิเล็กทรอนิกส ์ 4 4 4 4 4 4 

ไฟฟูากําลัง 4 4 4 4 4 4 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 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 
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มีผลการด าเนินการงานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้ 
๑. ครูผู้สอนที่จัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 100 
๒. จํานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน          
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
๓. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
๔. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนคิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ 
๕. จํานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆคิดเป็นร้อย
ละ๑๐๐ 

การค านวณ  กําหนดให้ 
N  =  จํานวนครูผู้สอนทั้งหมด  
V  =  จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
W =  จํานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา          
เป็นปัจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
Y  =  จํานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

 
 

            
 

สรุปผลเชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่บริหารจัดการชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย =  ร้อยละ 1๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละเฉลี่ย={100 x 64+64+64+64+64} 
                                           5 x 64 
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1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ตารางสรุปคุณภาพในการบรหิารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน 64 คน 

สาขาวิชา จ านวนคร ู
จ านวนครูที่มีผลการ

ประเมินระดับ 4.00ขึ้น
ไป(ผ่าน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

การบัญชี 6 6 100.00  

การตลาด 3 3 100.00  

ธุรกิจค้าปลีก 2 2 100.00  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 100.00  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00  

การท่องเที่ยว 9 9 100.00  

การโรงแรม 6 6 100.00  

ช่างยนต์ 10 9 90.00  

อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 100.00  

ไฟฟูากําลัง 4 3 75.00  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 100.00  

ครูสามัญ 9 9 100.00  

คิดเป็นร้อยละ 64 62 96.87  
 

สรุปผลเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 
92.87 

 
Plan (การวางแผน) 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรสําคัญที่จะ
ทําเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ      
นั้นก็คือครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ         
มีความพยายามที่จะดําเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งในรูปแบบของ
การสอนออนไลน์และออนไซค์ ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ Active Learning และใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับสถานะการณ์ เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้  ครูต้องใช้วิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

2. จัดทําแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะกําหนด
สมรรถนะรายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้จัดให้มีการอบรม
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การทําชุดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครูผู้สอน
จะต้องมาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วนํามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ของชั้นปีและรูปแบบกิจกรรม 

3. มีโครงการอบรมการบริหารชั้นเรียน (Classmangement) บริหารจัดการห้องเรียนให้มี
ความพร้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดูแลความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา และติดตาม
แก้ไขพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

4. วิทยาลัยมีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (MIS school) สําหรับอาจารย์ผู้สอนใช้บริหาร
จัดการข้อมูล และติดตามช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๕. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นประจําทุก
วัน จากหัวหน้าแผนก และฝุายวิชาการ 
 
Do (การด าเนินงานตามแผน) 

วิทยาลัยมีระบบการวัดประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์โดยดําเนินการวัด
ประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1 ผลจากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือจากส่วนงานวิชาการ ทําการนิเทศการ
สอนของอาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง   

2 ผลจากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เ รียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยทางส่วนงานวิชาการจะเป็นผู้ดําเนินการประเมินผล โดยให้
นักศึกษาทําการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ทําการ
ประมวลข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
หัวหน้าแผนกจะนําผลการประเมินแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมให้คําแนะนําในเรื่องที่ควรปรับปรุง 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพ 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น
อย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้
เรียนผ่านการปฏิบัติจะทําให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจาก
กระบวนการของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่วิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนจากโรงเรียน
เครือข่าย ดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
(Pre-VEd.) จํานวน 3 โรงเรียนในพ้ืนที่อําเภอสันทราย และแม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด  
2.โรงเรียนบ้านร่มหลวง  
3. โรงเรียนบ้านสันคะยอม 
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จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยให้จัดรูปแบบการ

เรียนรู้แบบออนไลน์  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และจัดให้นักศึกษาค้นคว้า ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. วิทยาลัยมีระบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์ที่ เข้มแข็ง               
โดยมีเปูาหมายเพื่อสะท้อนผลการประเมินให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

1. สําหรับอาจารย์ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียน         
หัวหน้าแผนกควรมีการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือให้ผู้สอนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรให้รางวัล หรือ เกียรติบัตร สําหรับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการ
บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูผู้สอน และสร้างกําลังใจในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป 

 
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.5.1) เชิงปริมาณ    
1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนาวิชาชีพ  

        2. จ านวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
                              3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพมาใชใน           

การจัดการเรียนการสอน  
4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพ 
5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาวิชาชีพที่ได
รับการยอมรับหรือเผยแพร 

วิทยาลัยฯเห็นว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในยุคปัจจุบันจึงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี             
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ดังนั้นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้นําในสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนนําความรู้
ความสามารถมาพัฒนางานของตนเองและส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงสมควรส่งเสริมให้ครูได้มีพัฒนา
ตนเอง สั่งสมประสบการณ์เพ่ือเป็นที่ยอมรับของสังคม นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ผู้อํานวยการ ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใต้สถานการโควิด19 การตรวจเยี่ยมออนไลน์ 
2. การประกันคุณภาพก้าวไกลด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
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3. ผู้ประเมินภายนอก แนวทางในการประเมินสถานศึกษา 
4. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  

    รองผู้อํานวยการฝุายบริหารงานทั่วไป   ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. การเรียนรู้และเทคนิคการสอนออนไลน์แบบ Virtual Classroom” 
2. อบรมระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
3. การอบรมครูนิเทศน์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง 
4. การจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้สมรรถนะ 

เป็นฐาน 
5. อบรมหลักสูตร "ปลุก ปรับ เปลี่ยน การจัดการเงินด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม" 

     รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะอาชีวศึกษา 
2. การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 
3. การจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้สมรรถนะ  

เป็นฐาน 
     ครูผู้สอน ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. การเรียนรู้และเทคนิคการสอนออนไลน์แบบ Virtual Classroom” 
2. อบรมระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
3. การอบรมครูนิเทศน์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง 
4. การจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้สมรรถนะ    

เป็นฐาน 
     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 
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  จํานวน  60  คน    
    วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร       
1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

N  = 64  คน  จํานวนครูผู้สอนทั้งหมด  
V  = 64  คน  จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
W = 64  คน  จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
X  = 64  คน  จํานวนครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
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Y  =  64  คน  จํานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
Z  = 60  คน  จํานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     
ที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 

                                                                                                                        
 
 
ร้อยละเฉลี่ยครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ    = 98.75 
มีผลการประเมิน ร้อยละ  98.75  ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 5   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  
Plan (การวางแผน) 
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเปูาหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต้องวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและครูต้องมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีกําหนด  

DO (การด าเนินงานตามแผน)  
1. จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการ

จัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระหรือแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
2.จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 
3. จัดให้ครู บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 

Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
1.5.3 ) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับต่อ

สมรรถนะของครูผูสอน 
จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงร้อยละ 98.75 

แสดงว่า วิทยาลัยฯมีครูที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆอย่างมีคุณภาพ  ครูมีความ
ตระหนักและให้ความสําคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านการ
อบรมทางวิชาการ  

โดยมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก เช่นครูที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิจัยระดับชาติ ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี  ในการประกวดวิจัยนวัตกรรม 

ร้อยละเฉลี่ย= 100{V+W+X+Y+Z} 
                5N 

ร้อยละเฉลี่ย= 100 {64+64+64+64+60} 
                320           
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อาชีวศึกษา ครั้ง 14 พ.ศ.2564 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ของตนเอง 
2. วิทยาลัยฯมีการจัดอบรม ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ผ่านการอบรม,

ประชุมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น  
3. วิทยาลัยฯมีการจัดการนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานในด้านต่างๆ 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายในของครู 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     2. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยฯ  

 - 
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 

1.6.1) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน    

Plan (การวางแผน)  

ตารางจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

ล าดับ ข้อมูลสถานที่ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(ห้อง) 

จ านวนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
(ห้อง) 

ห้องที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

1 ห้องเรียน 42 38 A306,A307,B200,SciLab 
2 ห้องปฏิบัติงาน 16 15 Shop205 
3 โรงฝึกงาน 2 2  
4 ห้องพักครู 7 7  
5 ห้องประกอบ 28 28  

รวมจ านวน 95 90 5 
คิดเป็นร้อยละ 94.7 
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1. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา        

มีทั้งหมด 95 ห้อง  

โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 หลังประกอบด้วย 

ห้องเรียน  จํานวน 42 ห้อง 

ห้องปฏิบัติงาน จํานวน 16 ห้อง 

โรงฝึกงาน  จํานวน 2 ห้อง 

ห้องพักครู  จํานวน 7 ห้อง 

ห้องประกอบ จํานวน 28 ห้อง 

2. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน     

มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 84 ห้อง 

จ านวนห้องเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

95 ห้อง 90 ห้อง ร้อยละ 94.7 

    
1.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง       
ในการจัดการเรียนการสอน 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และ
ระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการพัฒนา
ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเพ่ิมความเร็วระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก True 
Leased Line Fiber Optic 150/70 Mbps ขึ้นไปเป็นความเร็ว True Leased Line Fiber Optic 
170/30 Mbps 

และเพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย   
อีก 8 ตัว รวมจํานวนทั้งหมด 47 ตัว แบ่งเป็น  

อาคาร Shop    จํานวน 4 ตัว  
อาคาร A    จํานวน 15 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 
อัฒจันทร์และโรงอาหาร   จํานวน 3 ตัว 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#D_DO
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อาคาร B   จํานวน 12 ตัว  เพ่ิม 2 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา   จํานวน 5 ตัว 
เพ่ิมห้องประชุมห้องรับรอง 1 ตัว 
เพ่ิมห้องพักครูสาขาการบัญชี 1 ตัว 
เพ่ิมห้องพักครูสาขาการท่องเที่ยว 1 ตัว 
เพ่ิมห้องพักครูห้องสมุด  1 ตัว 
 

Check ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
1.6.3) ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดย

บริษัท True Internet ติดตั้งระบบ True WIFI และ TrueMove H WIFI รวมถึง True School Free 

WIFI พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน      

การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 

จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดทําแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและ

ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นการใช้งานระบบ

สารสนเทศ อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสารสนเทศทั่วไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรพัฒนาอุปกรณ์ระบบแม่ข่าย(Server) ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของระบบ 

Gigabit LAN 

 

 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#C_Check
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/#A_Act
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการ บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควมเร็วสูง ส าหรับการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมี การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพดังนี้  
เชิงปริมาณ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 256๔ 
จํานวน 8๗ คน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ  ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ            
โดยภาพรวมครูและบุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีครูและบุคลากรเข้าร่วมได้เท่ากับ          
ร้อยละ 100 
Plan (การวางแผน ) 
เชิงคุณภาพ  

๑. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจําปีการศึกษา 256๔  
๒. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจําปีการศึกษา 256๔        
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

Do (การด าเนินงานตามแผน) 
๑. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจําปีการศึกษา 256๔ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานดังนี้  

1.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดให้มีการวางระบบข้อมูล และ
สารสนเทศครอบคลุมทุกส่วนงานเพ่ือรองรับการใช้งานในทุก ๆ ด้าน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจมีระบบ MIS-SCHOOL เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นใน
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  และระบบจัดการสารสนเทศผ่านระบบเว็บไซต์ 
ของวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที     
มีความแม่นยํา ลดกระดาษ และได้รับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของ
การบริหารงานวิทยาลัย ดังนี้ 
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ที ่ หน่วยงาน/แผนก โปรแกรม Website 
๑ ฝุายงานทะเบียน Register, 

CounterInfo 
http://www.payaptechno.ac.th/acadamic 

๒ ฝุายวิชาการ Academic http://www.payaptechno.ac.th/acadamic 
๓ ฝุายการเงิน Finance http://www.payaptechno.ac.th/finance 
4 ฝุายกิจการนักศึกษา Government, 

Checktime 
- 

5 ฝุายรับสมัครนักศึกษา Admission, CardRFID http://www.payaptechno.ac.th/regis.php 
6 ฝุายประกันคุณภาพ MisQA http://www.payaptechno.ac.th/acadamic 
7 ฝุายผู้บริหารวิทยาลัย ManagerMIS http://www.payaptechno.ac.th/Manager 
8 ฝุายผู้ดูแลระบบ MisAdminTools http://www.payaptechno.ac.th/Manager 
9 ฝุายห้องสมุด LibraryMIS - 
๑
0 

ฝุาย กยศ. Studentlone - 

๑
1 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษา 

Grade - 

 
1.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการใช้ Google Drive จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

อย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล      
ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสาร ซึ่งจัดเก็บไว้ที่ Server ของ Google มีความปลอดภัยที่สูง 
สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารของเราได้ทุกท่ี ทุกเวลา รวมถึงกําหนดผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน  

1.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือข่าย
ของสถานศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

1.3  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบปูองกัน และดูแลความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ โดยการกําหนดการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิการใช้งานโปรแกรม จาก Admin ผู้ดูแลระบบ 

1.4  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทําการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือให้บุคลากร
ทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

1.5  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจกําหนดให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วนงาน จาก
ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย ซึ่งครูและบุคลากรจะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน 
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ 2 ส่วนหลักๆ คือ MIS School และ 
Google Driver ที่เป็นโดเมนของทางวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
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1.6  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดําเนินงานกิจกรรมใน
สถานศึกษาตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝุาย และผ่านทางเว็บไซด์ 
www.payaptechno.ac.th  

๒. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 256๔ ที่จัด
โครงการ/กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 
 1. งานพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยได้ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในด้าน
การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 
 1.1 งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุง่เน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม คํานึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดยระบบ Monitoring    
ที่สร้างขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าว
พบว่าระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

1.2 งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 
จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ Soft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน วิทยาลัยได้จัดระบบ
ข้อมูลและเอกสารโดยกําหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดย
ระบบข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการกําหนดรหัสงาน รหัสแฟูมงานโดยระบุรายการเอกสารข้อมูลในแต่ละ
แฟูมงาน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศมีความสําคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
วิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความสําคัญของการ จัดวางระบบข้อมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพร้อมที่
จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่โดยจัดหาระบบ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือ
รองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลาให้มี
ความสามารถรองรับการเติบโตขององค์กร 

1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท 
(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี (Dynamic Host Configuration Protocol) เพ่ือระบบระบุ
ตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย และได้เพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ตจาก 
Leased Line Fiber Optic 100/100 Gbps เป็น True Leased Line Fiber Optic 1๕0/1๕0 Gbps ให้
ครู บุคลากร และผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะ
ได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ท คนละ 2 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย 
(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จํานวน 20 ตัว แบ่งเป็นดังนี้ 

http://www.payaptechno.ac.th/
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สถานที่ติดตั้ง จํานวนการติดตั้ง 
อาคาร Shop 2 ตัว 
อาคาร A 5 ตัว 
อัฒจันทร์และโรงอาหาร 3 ตัว 
อาคาร B 6 ตัว 
อาคารหอพักนักศึกษา 5 ตัว 

 
 2. งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับขีด
ความสามารถขององค์กรในด้านพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

2.๑ การใช้สื่อเว็บไซต์ช่วยสอน เพ่ือให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ รวมถึงผู้สอนสามารถติดตาม
พฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ 

2.๒ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 
หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้
แนะนํา กระตุ้น หรืออํานวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ 
ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้การเรียนรู้ 
เป็นไปอย่างมีความหมาย และนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๓ Google For Education เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการในด้านสื่อ
การเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลในงานต่างๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐานต่างๆ ข้อมูลทุก
อย่างจะมีการบันทึกไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 
ได้จากทุกที่ทุกเวลา 

2.4 หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนจากความเร็ว 
100/100 Gbps เป็น 1๕0/1๕0 Gbps โดยมีจํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมดของสถานศึกษา มีทั้งหมด 60 ห้อง โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 
หลังประกอบด้วย 

1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จํานวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จํานวน 11 ห้อง 
2. อาคาร A มีห้องเรียน จํานวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จํานวน 2 ห้อง 
3. อาคาร B มีห้องเรียน จํานวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จํานวน 10 ห้อง 

 
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 256๔ ได้ผล

การประเมิน 4.56 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ    
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

         ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 256๔ 
ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงท้ังวิทยาลัย 4.48 ดี 

2 
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย 

4.48 ดี 

3 ระบบเครือข่ายช่วยอํานวยความสะดวกต่อการทํางานได้ 4.48 ดี 
4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.44 ดี 
5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.49 ดี 

รวม 4.47 ด ี
  
จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปีการศึกษา 2564 ของ
ผู้บริหารครูและบุคลากรจํานวน 87 คน มีผลคะแนนดังนี้ 
 อันดับที่ 1  คือระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพด ี

อันดับที่ 2  คือความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 

อันดับที่ 3  คือระบบเครือข่ายช่วยอํานวยความสะดวกต่อการทํางานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ผล
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพด ี

อันดับที่ ๔  ความความทันสมัยของระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับคุณภาพด ี

อันดับที่ ๕  ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ผลการประเมินอยู่
ในระดับด ี

สรุปภาพรวม ได้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 
256๔ ของผู้บริหารครูและบุคลากรจํานวน 87 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.47 เมื่อได้นํามารวมกัน 
แล้ว ระดับคุณภาพเท่ากับ ดี  

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
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เชิงปริมาณ 
วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 
 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 256๔ จํานวน 8๗ คน เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยภาพรวมครูและบุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
มีครูและบุคลากรเข้าร่วมได้เท่ากับร้อยละ 100 

 

ที ่ แผนก/หน่วยงาน 
จ านวนครูและบุคลากร 

ทั้งหมด มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 

1 ผู้รับใบอนุญาต ๑ ๑ 100 
๒ ผู้อํานวยการ ๑ ๑ 100 
๓ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ๑ ๑ 100 
๔ สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) ๖ ๖ 100 
๕ สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) ๓ ๓ ๑๐๐ 

๖ 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
(สาขางานธุรกิจค้าร้านอาหารและภัตราคาร) 

๑ ๑ ๑๐๐ 

๗ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
(สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

๑ ๑ ๑๐๐ 

๘ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๗ ๗ 100 

๙ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๒ 100 
๑๐ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(สาขางานการท่องเที่ยว) 
๙ ๙ 100 

๑๑ สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม) ๔ ๔ 100 
๑๒ สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
๒ ๒ 100 

๑๓ สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) ๘ ๘ 100 
๑๔ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิค

ยานยนต์) 
๒ ๒ 100 

๑๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

๑ ๑ 100 

๑๖ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์) 

๓ ๓ 100 
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ที ่ แผนก/หน่วยงาน 
จ านวนครูและบุคลากร 

ทั้งหมด มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 

๑๗ สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง(สาขางานไฟฟูา
กําลัง) 

๔ ๔ 100 

๑๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

๒ ๒ 100 

1๙ สามัญ ๙ ๙ 100 
๒๐ ฝุายประชาสัมพันธ์ 6 ๖ 100 
๒๑ ฝุายทะเบียนวิชาการ 5 ๕ 100 
๒๒ ฝุายอํานวยการ 4 ๔ 100 
๒๓ ฝุายการเงิน 2 ๒ 100 
๒๔ ฝุายกิจการนักศึกษา 3 ๓ 100 

รวม 8๗ 8๗ 100 
 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดทํากิจกรรมวัดแววความถนัดในด้าน

วิชาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสําคัญในการยกเครื่องอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างแรงงานที่มี
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับความต้องการกําลังคนใน
เศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจได้มีกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และวัดแววความถนัดให้นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ และวัดแวว
ความถนัดในการเรียนสายอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อีกด้วย การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนได้วิเคราะห์ตนเอง  
เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ สามารถ

ประมวลผลข้อมูลได้ดี มีความถูกต้อง แม่นยํา  และ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้ 

4.56 ดีมาก 

2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคุ้มทุกหน่วยงาน 

4.97 ดีมาก 

3 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 4.48 ดี 

4 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ มีการกําหนดรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่าน มีระบบ Login มีการจัดระดับความ
ปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 

4.40 ดี 
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5 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยภาพรวม 

4.49 ดี 

รวม 4.58 ดีมาก 
 

จากตารางผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจําปีการศึกษา 
256๔ ของ ผู้บริหารครูและบุคลากรจํานวน 8๗ คน มีผลคะแนนดังนี้มีคะแนนมีดังนี้ 
อันดับที่ 1  คือสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคุ้มทุกหน่วยงาน          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.97 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ 2  คือระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ สามารถประมวลผลข้อมูลได้ดี มีความถูกต้อง 
แม่นยํา  และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือสนับสนุนการตัดสินใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
อันดับที่ 3  คือความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
อันดับที่ ๔  คือระบบตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
อันดับที่ ๕  คือระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ มีการกําหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน มีระบบ 
Login มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
สรุปภาพรวม ได้ว่าผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจําปีการศึกษา 
2564 ของผู้บริหารครูและบุคลากรจํานวน 87 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.58 เมื่อได้
นํามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 
 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่การยกระดับพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของ
วิทยาลัย ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถนํา
ข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร         
การดําเนินงานของวิทยาลัยต่อกลุ่มผู้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศมีความสําคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการ
วางแผน และมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากร ทําหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการดําเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายการให้บริการการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ติดต่อประสาน การเข้าถึงข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
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ได้ทั่วทุกส่วนงาน รวมถึงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย (Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความสําคัญการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในการกําหนดแผนพัฒนาและกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร และ
จากผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ประจําปีการศึกษา 256๔  

พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.58 เมื่อได้นํามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทํากิจกรรมวัดแววความถนัดในด้านวิชาชีพ      
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา ร่วมกันกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานพร้อมทั้งได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ตนเอง ในเรื่องความถนัดและความสนใจในการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนนําผลการวิเคราะห์
ไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาต่ออย่างเหมาะสม  ในปีการศึกษา 2564 

 
จุดเด่น 

๑. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบ Hard 
Copy และ Soft  Copy พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๒. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบยุทธศาสตร์ระบบ
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคล       
ที่เก่ียวข้องโดยสามารถ ติดตามตรวจสอบเพ่ือดําเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

๓. มีระบบ MIS-SCHOOL เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นในจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนผู้บริหารวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที มีความแม่นยํา         
ลดกระดาษ และได้รับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารวิทยาลัย 

๔. มีการจัดทําแผนในแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

  5. มีระบบจัดการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย 
 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

๑.  จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการ
กรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. ความต่อเนื่องในการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. สนับสนุนครู และบุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ด้านการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
๒. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ ที่ทางสถานศึกษาจัดทําข้ึนได้ด้วยตนเอง 
๓. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทักษะ

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร 
การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองค์กร
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟาร์ม ที่ไดรับการ 
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดดําเนินการพัฒนาอาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา                 
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษา มีรอยละ 7.36 
ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรบัการพัฒนา ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางข้อมูลร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มในวิทยาลัย 

ล าดับ ข้อมูลสถานที่ 
จ านวน 
(ห้อง) 

ข้อมูลการพัฒนา
ห้องเรียน 

จ านวน 
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 42 ห้องราชพฤกษ์ 1 1 ทาสีและจัดห้องใหม่ 
2 ห้องปฏิบัติงาน 16 ห้องราชพฤกษ์ 2 1 จัดห้องใหม่ 
3 โรงฝึกงาน 2 ห้องไลท์สด 1 ทาสีห้องใหม่ 
4 ห้องพักครู 7 ห้องเขียนแบบ 1 เปลี่ยนประคูห้อง 
5 ห้องประกอบ 28 ห้องพักอาจารย์ไฟฟูา 1 เปลี่ยนประคูห้อง 
   ห้องพิมพ์ดีด 1 เปลี่ยนประคูห้อง 

จ านวนห้องทั้งหมด 95 ห้อง A 205 1 ทาสีและติดผ้าม่าน 
        7  
  คิดเป็นร้อยละ 7.36  

 
รอยละของห องเรียน ห องปฏิบัติการ โรงฝ กงาน หรืองานฟาร ม ที่ได รับการพัฒนาคิดเป็น             

ร้อยละ 7.36 
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ข้อมูลด้านอาคาร 
จํานวนห้องท้ังหมด 93 ห้อง สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้ 
- จํานวนห้องเรียน..........42..........ห้อง / ร้อยละ …44.21.. เปอร์เซ็นต์ 
- จํานวนห้องปฏิบัติการ.......16......ห้อง / ร้อยละ …17.20.. เปอร์เซ็นต์ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โรงฝึกงาน.....1.....ห้อง 
- โรงฝึกงานเชื่อม.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย.......1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์....5......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการบัญชี.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการการตลาด.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการค้าปลีก......1...ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการสํานักงาน...1.......ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการโรงแรม.....1.....ห้อง 
- จํานวนห้องพักครู...........7..............ห้อง 
- จํานวนห้องประกอบ........28............ห้อง 
- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 
- ห้องประชุม........2.......ห้อง 
- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 
- ห้องแนะแนว/ประชาสัมพันธ์......1.......ห้อง 
- ห้องการเงิน/ห้องบุคคล........1.........ห้อง 
- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..หอ้ง 
- ห้องประกันคุณภาพ…......1………..ห้อง 
- ห้องกิจการนักศึกษา……....1………..ห้อง 
- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 
- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 
- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 
- ห้องบริการอินเตอร์เน็ต…..1….ห้อง 
- ห้อง อวท.  …..1….ห้อง 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ         
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
มีการให้มีฝุายดูแลสถานที่ จัดทําแผนพัฒนาซ่อมแซมวิทยาลัย เช่น แผนตรวจเช็คประจําสัปดาห์ แผน

ตรวจเช็คประจําเดือน แผนงานซ่อมประจําปี กิจกรรมชมรม PYP Maintenance และโครงการ College is 
my home เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะนําไปสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี มีความรูสึกเป็นเจ้าของมีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอันจะนํามาเพ่ือ
ความสุขที่ได้จากการทํางานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ 
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน จากแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใช้บริการ จํานวน 1,874 คน โดยแยกเป็น นักศึกษา 1,787 
คน ครูบุคคลกร 87 รวมเป็น 1,874 คน โดยการสุ่มของเครซี่ มอร์แกน ค่าความเชื่อมั่น 95 %  = 300 คน  
มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดี สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพด้านสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ล าดับ รายการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ความสะดวกของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 4.62 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน เก้าอ้ีในการใช้งาน 4.58 ดีมาก 
3. คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 4.45 ดี 
4. การจัดการห้องเรียนมีขนาดเพียงพอพอเหมาะกับจํานวนผู้ใช้ 4.40 ดี 
5. ระบบปรับอากาศภายในห้องและห้องปฏิบัติการ 4.56 ดีมาก 
6. บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.70 ดีมาก 
7. การบํารุง ดูแล สนามฟุตบอล 4.67 ดีมาก 
8. อาคารเรียน ดูสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.47 ดี 
9. การจัดเตรียมสถานที่ จอดรถเป็นระเบียบ เหมาะสม 4.66 ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน 4.56 ดีมาก 
 
ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม อยู่ใน

ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.56 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.2.3) ผลสะท้อน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคาร

สถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษา     
ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละ        
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ปีการศึกษา เช่น กิจกรรม Frist Day ,กิจกรรม Family Day ,กิจกรรมไหว้ครู , กิจกรรมวันวิชาการ , กิจกรรม
วันศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมกีฬาสี  , กิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ , กิจกรรมถนนคนเดิน และกิจกรรม 
College is my home และกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยบางกิจกรรมมีการเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามา
เป็นคณะกรรมและสังเกตการณ์ด้วย ส่วนหนึ่งมีหน่อยงานภายนอกในจังหวัดเชียงใหม่มาขอใช้บริการสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมแข่งขันต่างๆ ตลอดประจําปีการศึกษา ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ในด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ มีความพึงพอใจเฉลี่ย   อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 4.51 

จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน อาทิ เช่น การทําศูนย์ไปรษณี การทําศูนย์บ่มเพาะ การตั้งร้านน้ําดื่ม(ตาเปุง) การติดตั้งจุดน้ําดื่ม
หลังตึก B การขยายจุดขายอาหาร (โรงอาหาร 2)  การบริการตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ การบริการฝากเงิน 
(น้องฮอมตังค์) 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดทําแผนพัฒนาซ่อมแซมดูแลสถานศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน โรงฝึกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีฝุายซ่อมบํารุงด้านอาคารสถานที่ทําการซ่อมแซมตลอดเวลา 

3. วิทยาลัยฯได้จัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะ
นําไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพัน
ต่อสถาบันอันจะนํามาเพ่ือความสุขที่ได้จากการทํางานร่วมกัน 

4. วิทยาลัยฯได้จัดตั้งกิจกรรมชมรม PYT Maintenance เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ  เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านวิชาชีพ มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีความรักในสถาบันตนเอง และการรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า  

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 
1. การซ่อมบํารุงปั๊มน้ําบริเวณบ่อพัก 
2. การจัดทําระบบน้ําในอาคารให้มีความใส 

       3. การเพ่ิมเก้าอ้ีเรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ให้ฝุายซ่อมบํารุงทําการตรวจเช็คตลอดเวลา เพ่ือปูองกันปั๊มน้ําชํารุดและไหม้ 
2. ให้ฝุายซ่อมบํารุงทําการต่อท่อส่งน้ําโดยเปุาลมไล่ตะกอนที่คงค้างในท่อ 
3. ให้ฝุายซ่อมบํารุงและฝุายจัดซื้อทําการซ่อมแซมเก้าอ้ีในส่วนที่พังเสียหายและจัดซื้อใหม่ให้เพียงพอ
กับปราณของนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม ภายใน สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบ
รักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 

  ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ระหว่างมาตรฐานที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภค กับสิ่งที่วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการ 
หัวข้อประเมิน ตัวช้ีวัด หลักฐาน 

1. สถานศึกษามีระบบไฟฟูา ที่ เหมาะสมกับสภาพใช้งานใน
สถานศึกษา ได้แก่  
  1.1 ระบบส่งกําลัง  
  1.2 ระบบควบคุม  
  1.3 ระบบไฟฟูาภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
  1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟูาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และปลอดภัย 

มี 1. มีเอกสารระบุจํานวน ปลักไฟฟูา และสวิตช์   
2. มีเอกสารระบุจํานวนหลอดไฟฟูา แสงสว่างทั้งในและนอกตัวอาคาร 
3. มีเอกสาร ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟูา ทั้งหมดในสถานศึกษา 
4. มีโครงการของแผนกไฟฟูาที่เก่ียวข้องกับงานระบบไฟฟูา 
5. มีรูปถ่ายขณะดําเนินงานเกี่ยวกับระบบไฟฟูา 
 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช้เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

มี 1. มีจุดบริการน้ําดื่ม น้ําใช้อย่างเพียงพอ จํานวน 3 จุด 
2. มีร้านค้าจําหน่วยน้ําดื่ม 4 จุด และเปิดโอกาศให้ Delivery ส่งถึงปูอมยามได้ 

3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา
ที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ ระบายน้ํา ระบบการจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

มี 1. มีถนนหลักใกล้วิทยาลัย 2 เส้น ได้แก่ถนนเชียงใหม่-พร้าว และ ถนนวงแหวนรอบ 3 
2. มีถนนเข้าซอยผ่านหน้าวิทยาลัย 
3. มีถนนเข้าวิทยาลัย 2 เส้น  แบบทางตัน 
4. มีท่อระบายน้ําทิ้ง 6 จัด 
5. มีระบบการจัดเก็บขยะภายใน และรับขยะไปทิ้งโดยเทศบาล 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว 

มี 1. มีระบบ WIFI ของสถานศึกษาให้บริการแก่ผู้เรียน 2 สัญญาณ 
2. มีระบบ WIFI ของสถานศึกษาให้บริการและครูบุคลาการ 1 สัญญาณ 
3. มีระบบ WIFI ของ True ให้บริการครูบุคลาการ และผู้เรียน  
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หัวข้อประเมิน ตัวช้ีวัด หลักฐาน 

  4. มีการสื่อสารผ่านทาง Website ของสถานศึกษา 
5. มีการสื่อสารผ่านทาง Face book ของสถานศึกษา 
6. มีการสื่อสารผ่านทาง Line กลุ่มแผนก กลุ่มห้องเรียน 

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบข้อมูล มี 1. มีระบบอาจารย์อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าวิทยาลัยฯ 2 จุด คือ
ประตูช้างและประตูปลา จุดละ 6 คน 
2. มีระบบอาจารย์เวรชายกลางคืน 16.00-19.00 น 
3. มีระบบอาจารย์เวรหญิงกลางวัน 2 ช่าง 8.00-12.00 และ 12.00-16.00 น 
4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน  
5. มีอาจารย์พักประจําในสถานศึกษา 2 คน 
6. มีการเพ่ิมกล้องวงจรปิด เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 

 
จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าทุกข้อกําหนดที่เกณฑ์ต้องการประเมิณมีครบทุกข้อ และสามารถแยกอธิบายรายละเอียดการทํา เป็นรายข้อ ดังนี้ 
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1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         
  เชิงคุณภาพได้ทําการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูบุคลากร และ นักเรียน  
 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมิน ครูบุคลากร และ นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ 
 

หัวข้อ 

คร
ูบุค

ลา
กร

 

นัก
เรีย

น 

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

คุณ
ภา

พ 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน และปลอดภัย 4.65 4.67 4.66 มากที่สุด 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช้เพียงพอต่อความต้องการ     

4.28 4.41 4.34 มาก 
3 สถานศึกษามีถนนช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สถานศึกษา ที่สะดวก ปลอดภัยมีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะ 
ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    

4.61 4.62 4.61 มากที่สุด 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย  4.73 4.68 4.70 มากที่สุด 
5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   4.49 4.40 4.44 มาก 
6 ภาพรวมความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของวิทยาลัยฯ 

4.61 4.57 4.59 มากที่สุด 
 

จากตาราง 7 ภาพรวมความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของ
วิทยาลัยฯ ได้ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด 
ได้แก่ สถานศึกษามีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน และปลอดภัย ได้ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านที่ได้รับผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมาก 

Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตราฐานอาชีวศึกษา 
2561 เพ่ือผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิต ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565 และ
จากพันธกิจข้อที่ 6. วิทยาลัยฯ ต้องมีสนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  จึงได้วางระบบเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 

1.กําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยการออกคําสั่งแต่งตั้งในทุก ๆ ปีการศึกษา โดยขึ้นตรงกับสํานัก
อํานวยการ 

2. กําหนดให้ทุกฝุายจัดทําแผนงาน เสนอต่อผู้อํานวยการ 
3. กําหนดให้มีระบบเสนอราคาตั้งแต่ต้นจนจบ 
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4. รอการอนุมัติงบประมาณจากประธานบริหาร 
5. หลังจากได้รับการอนุมติงบประมาณ ให้รายงานแผนการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ต่อผู้อํานวยการ 
6. วางแผนการประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่  นักเรียน และครู  

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
1. ทําการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแผนงาน ของแต่ละฝุาย 
2. ดําเนินงานสร้างหรือซ่อมตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. รายงานการสร้างหรืองานซ่อมให้ผู้อํานวยการทรายเป็นระยะ 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

จากสถานการณ์ Covic-19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้มีการเริ่มปรับตัว และ
ประยุกต์หลักการดังกล่าว ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา โดยหนึ่งในของนโยบายของผู้บริหาร ที่ยังคงไว้ คือ 
ระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษาต้องเพียงพอต่อนักเรียนอยู่เสมอ เพราะหากสถาณการณ์ Covic–19 
เริ่มคลี่คลาย นักเรียนทั้งหมดก็จะกลับมาเรียนพร้อมกันอีกครั้ง  

ผลสะท้อนที่ได้จาก ครู บุคลากร ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลสะท้อนที่ได้รับ
จากนักเรียนอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.57 ผลสะท้อนในรูปธรรมมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามี
ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.70 และภาพรวมความพึง
พอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.59 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ 
ตามท่ีกํานหนด 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
ทําการอนุมัติแผนงานต่างๆ เป็นไปด้วยรอบคอบ ความรวดเร็ว  

2. วิทยาลัยฯ มีประธานบริหารที่เข้าใจและเชื่อมั่นต่อในการบริหารงานของผู้อํานวยการ จึงทําให้การ
อนุมัติงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3. วิทยาลัยฯ มีทีมงานด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชื่อมั่น
ในตัวผู้อํานวยการ ทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้งานด้านนี้สําเร็จละล่วงไปด้วยดี  
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Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

เนื่องจากจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานครบ 20 ปี ดังนั้น จุดที่ควร
พัฒนา ได้แก่ 

1. เน้นการซ่อมตัวอาคารเป็นหลัก เพราะมีการเสื่อมสถาพตามอายุการใช้งาน 
2. การบริหารจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีฝุายวางแผนที่กําหนดแผนพัฒนา ด้าน

สาธารณูปโภค ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  
3. การเพ่ิมเส้นทางในการรับส่งนักเรียน โดยขนาดรถเดือน และจํานวนสายให้มากขึ้น 
4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนสวน หรือช่างซ่อมบํารุง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ประจํา เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ เป็นแรงงานต่างด้าว จึงมีการย้ายถิ่นฐาน หรือลากลับบ้าน
(ต่างประเทศ)บ่อย ทําให้บางช่วงงานที่มอบหมายให้  เกิดการติดขัด หรือต้องจ้างแรงงานใหม่ในที่สุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จัดตารางเรียน ตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ และเน้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนระบบ      

ทวิภาคีเนื่องจากนักเรียนอยู่ภายนอกทําให้ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีการใช้งานลดลง 
2. เพ่ิมสายรถเดือนให้มากขึ้นเพ่ือลดจะนวนยายพาหนะที่จะเข้ามาจอดในพ้ืนที่ 

 
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนยวิทยบริการ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิยบริการ ได้เท่ากับร้อยละ 83.49  
ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินงานศูนย์วิทยบริการ              

และมีผู้เรียนข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 83.49 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางจ านวนผู้เรียนที่เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สาขา จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 
1 การบัญชี 203 171 84.23 
2 การตลาด 98 88 89.79 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 128 112 87.5 
4 ธุรกิจค้าปลีก 177 154 87.00 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 61 50 81.96 
6 การท่องเที่ยว 185 153 82.70 
7 การโรงแรม 191 154 80.62 
8 ช่างยนต์ 433 342 78.98 
9 อิเล็กทรอนิกส์ 112 97 86.60 
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ที ่ สาขา จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 
10 ไฟฟูากําลัง 199 171 85.92 

รวม 1,787 1,492 83.49 
 

1.4.1) เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินงานศูนย์วิทยบริการ 

โดยมีรายละเอียด ผลการประเมินและข้อมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการและขอมูลแหลงเรียนรู
และศูนยวิทยบริการ ผ่านโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2564   รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564            

   จากผู้ใช้บริการได้ผลการประเมิน 4.14 คะแนน อยู่ในระดับ ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อการค้าคว้าหาความรู้ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.32 ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 4.18 ดี 
3 หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.98 ดี 
4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอํานวยความสะดวก

ในการใช้บริการ 
4.00 ดี 

5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 4.32 ดี 
6 ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 4.02 ดี 
  4.14 ดี 

 
2. ขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 จากการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2564 ได้มีการจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และศูนย์บริการ รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านภูมิทัศน์  
1.1 จัดภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  ได้แก่ การจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง ติดเส้นแบ่งพ้ืนที่การใช้งานแบบเว้นระยะห่าง ติดสติ๊กเกอร์งดใช้
ที่นั่ง และจัดทําบัตรเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 20 คนเท่านั้น  

1.2 จัดชั้นหนังสือ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการในศูนย์บริการ 
พร้อมติดปูายชั้น จํานวน 9 ชั้น ดังนี้ 

- ชั้นหนังสืออ้างอิง  
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  
- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  
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- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  
- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจค้าปลีก  
- ชั้นหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ชั้นหนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- ชั้นหนังสือช่างพื้นฐาน และช่างยนต์  
- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูากําลัง 

2. ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 
2.1 นํ า เ ข้ าหนั ง สื อ ใหม่  โ ดย ได้ รั บกา รสนับสนุ นหน่ ว ยง านต่ า งๆ  จํ านวน  

115 เล่ม (อยู่ในระหว่างการนําเข้าข้อมูลลงระบบ) 
2.2 จํานวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ หนังสือ

อ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สาราณุกรม สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
- หนังสือบันเทิงคดี ประกอบด้วย หนังสือเรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม และนวนิยาย 
- หนังสือวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตามสาขาวิชาที่มีการ     
  จัดการเรียนการสอน 

 
 หมวดหนังสือ จํานวน 
 หนังสืออ้างอิง 320   เล่ม 
 หนังสือนวนิยายและวรรณกรรม 423   เล่ม 
 หนังสือเรื่องสั้น และสารคดี 561   เล่ม 
 หนังสือวิชาพ้ืนฐาน 820   เล่ม 
 หนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจค้าปลีก 1,253   เล่ม 
 หนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 967   เล่ม 
 หนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,566   เล่ม 
 หนังสือช่างพ้ืนฐาน และช่างยนต์ 2,295   เล่ม 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูากําลัง 1,265   เล่ม 
 รวม 9,470   เล่ม 

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 
3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 นําโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด” เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ 
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Plan (การวางแผน) 
ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินงานศูนย์วิทยบริการ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564   พัฒนาศูนย์วิทย

บริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมิทัศน์  
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคติด 
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(2) จัดชั้นหนังสือ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ 
      ในศูนย์บริการ พร้อมติดปูายชั้น จํานวน 9 ชั้น โดยจัดแบ่งตามดังนี้ 

1.2 ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 
(1) จัดหา-นําเข้าหนังสือใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
(2) จัดทําข้อมูล-จํานวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน  

1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
นําโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด” เข้ามาใช้ในการบริหาร

จัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ  
2. จัดท าแผนการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564   โดยมีการ

ประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อการค้าคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 
3. หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ 
5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 
6. ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

 
DO (การด าเนินงานตามแผน) 

1. ด าเนินการแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564            
พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมิทัศน์  
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019   ได้แก่ การจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง ติดเส้นแบ่งพ้ืนที่การใช้งานแบบเว้นระยะห่าง 
ติดสติ๊กเกอร์งดใช้ที่นั่ง และจัดทําบัตรเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 
20 คนเท่านั้น  

(2) จัดชั้นหนังสือ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการใน
ศูนย์บริการ พร้อมติดปูายชั้น จํานวน 9 ชั้น โดยจัดแบ่งตามดังนี้ 

- ชั้นหนังสืออ้างอิง  
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  



185 
 

 

- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  
- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  
- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด ธุรกิจค้าปลีก  
- ชั้นหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ชั้นหนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- ชั้นหนังสือช่างพื้นฐาน และช่างยนต์  
- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูากําลัง 

 
1.2 ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 

(1) จัดหา-นําเข้าหนังสือใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
(2) จัดทําข้อมูล-จํานวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สาราณุกรม สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
- หนังสือบันเทิงคดี ประกอบด้วย หนังสือเรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม และนว
นิยาย 
- หนังสือวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตามสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอน 

1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
นําโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด” เข้ามาใช้ในการบริหาร

จัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ  
2. จัดท าแบบประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 และให้

ผู้ใช้บริการได้ประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา 
 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.4.3) ผลสะท้อน:  ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตสําหรับผู้เรียน  ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆแล้ว สถานที่ยังเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของผู้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยบริการที่เป็นแหล่งให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูน
ความรู้  
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จากผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
ด้านที่ 1 สภาพแวดล้อมของศูนย์วิทยบริการ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อม โดยประเมินว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน   ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ทางวิทยาลัยฯได้มีการจัด
สภาพแวดล้อมของศูนย์วิทยบริการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   รักษาระยะห่างระหว่างกัน ด้วยการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ติดเส้นแบ่งพ้ืนที่
การใช้งานเพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด  นอกจากนั้นยังมีการติดสติ๊กเกอร์รักษาระยะ และตั้งจุดบริการเจล -
สเปร์ยแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ   รวมไปถึงจัดทําบัตรเข้าใช้งานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งจะจํากัดให้มีผู้
เข้าใช้บริการได้ครั้งละ 20 คนเท่านั้น   การดําเนินการดังกล่าวได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ค้นคว้าไปพร้อมๆกับการสร้างความม่ันใจในการเข้าใช้บริการ ส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และ
เห็นว่าสภาพแวดล้อมของศูนย์บริการมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการค้าคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ด้านที่ 2 ด้านจํานวนของหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความพึง
พอใจในจํานวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ โดยประเมินว่าหนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับ
การใช้งาน อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน   ศูนย์วิทยบริการได้ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 3 
ประเภทได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการที่มีหมวดหมู่ครบตามสาขาวิชา
ที่เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือวิชาพ้ืนฐาน หนังสือการบัญชี การตลาดและธุรกิจค้าปลีก หนังสือ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หนังสือช่างพ้ืนฐาน และช่าง
ยนต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูากําลัง ซึ่งจากการประเมินได้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
มีความพึงพอใจในจํานวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ 

ด้านที่ 3 ด้านความสอดคล้องของหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ    
จากผลการประเมินล พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยประเมินในหัวข้อ หนังสือและสิ่งพิมพ์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน   ด้วยหนังสือและ

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้าคว้าหาความรู้ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.32 ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 4.18 ดี 
3 หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.98 ดี 
4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอํานวยความ

สะดวกในการใช้บริการ 
4.00 ดี 

5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 4.32 ดี 
6 ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 4.02 ดี 
 รวม 4.14 ด ี
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สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการนั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ พจนานุกรม สารานุกรม แบบเรียน 
คู่มือ หนังสือความรู้ต่างๆ และยังมีหนังสือเพ่ือพัฒนาศาสตร์การสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จิตวิทยาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรได้พัฒนาทักษะการสอนและเพ่ิมพูนความรู้อีกด้วย   นอกจากนั้น
ยังมีการให้บริการหนังสือบันเทิงคดี ที่มีทั้ง เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมต่างๆ   จึงเห็นได้ว่าหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการอย่างหลากหลายนี้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีเป็นอย่างยิ่ง 

ด้านที่ 4 ด้านโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ 
สําหรับด้านนี้ทางศูนย์วิทยบริการได้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด”  ใน
การบริหารจัดการ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ รวม
ไปถึงการสืบค้นข้อมูล เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการมีการประเมินด้ าน
โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน
เฉลี่ย 4.00 คะแนน 

ด้านที่ 5 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ในด้านนี้ผู้ใช้บริการมีการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ด้วยคะแนน 4.32 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดในหัวข้อการประเมิน สําหรับเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์วิทยบริการ มีครูผู้ดูแลหลัก 2 ท่าน และมีครูผู้ดูแลร่วมกันดูแลให้คําแนะนําอีก 8 ท่าน ทําให้
ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องด้วยครูผู้ประจําศูนย์วิทยบริการต่างมีความพร้อมและให้บริการ
คําปรึกษาด้วยความเป็นมิตร และไม่เฉพาะแต่ครูผู้ประจําศูนย์วิทยบริการเท่านั้น ทั้งครูผู้สอนทุกท่านต่างก็
เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ผ่านการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และจะมีการหมุนเวียนนํานักศึกษาเข้ามา
เรียนรู้ในศูนย์วิทยบริการอีกด้วย 

ด้านที่ ๖  ความพึงพอใจความพึงพอของผู้ใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ในด้าน
นี้ผู้ใช้บริการได้ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.02 แสดงถึงความพึงพอใจโดยรวม
ทั้งหมดในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

กล่าวโดยสรุป จากการประเมินความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน พบว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน    เนื่องด้วยศูนย์วิทย
บริการเป็นหนึ่งในพ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการที่ผู้เรียนจะเข้ามาใช้บริการเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
หาความรู้ ไปจนถึงใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน    หนังสือสิ่งพิมพ์มีจํานวนเพียงพอและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีโปรแกรมช่วยอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่มีการใช้
บริการอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีการบริหารจัดการให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้สอดคล้องกับมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   โดยรวมแล้วจะเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ได้มีการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยที่
เป็น ‘วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตสําหรับผู้เรียน’ เสริมสร้างให้ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการทํางานรวมถึงทักษะทางด้านชีวิต การเอาตัวรอดในสังคม และการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆต่อไป  
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นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้แก่  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ครู บุคลากร ผู้บริหาร ทราบถึงผลการดําเนินการ ทําให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการ
ดําเนินการ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาต่อไป  

จุดเด่น 
1. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้าคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ ทั้งในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล ส่วนประชุมกลุ่ม 
2. มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ และการเข้าใช้บริการได้สอดคล้องกับมาตรการปูองกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  3.  มีการใช้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

4. บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ผู้ใหบริการมีไมตรีจิตที่ดีในการให้คําแนะนําและดูแลศูนย์วิทบริการ 
รวมทั้งครูผู้สอนที่ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการควรมีการสรรหาและนําเข้าหนังสือที่มีความทันสมัยให้
มากขึ้น รวมถึงหนังสือประเภทบันเทิงคดี เช่นวรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น 

2. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงหนังสือ อาทิ หนังสือออนไลน์    
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  จัดทําแบบเสนอจัดซื้อออนไลน์ เพ่ือเสนอซื้อหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ 
 2.  จัดโครงการหนังสือออนไลน์ หรือห้องสมุดออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงหนังสือ 

และแหล่งข้อมูลในศูนย์วิทยบริการ  
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1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน          
และสถานศึกษา 

Plan (การวางแผน) 

โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอ
พี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย ซึ่งก่อนนี้ ได้เพ่ิมความเร็วระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก True Leased 
Line Fiber Optic 100/100 Mbps ขึ้นไปเป็นความเร็ว True Leased Line Fiber Optic 150/70 
Mbps ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การ
เรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตคนละ 2 อุปกรณ์  มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จํานวน 19 ตัว เพ่ิมเติม อีก 20 ตัว      
รวมเป็น 39 ตัว แบ่งเป็น  

อาคาร Shop   จํานวน 2 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 

อาคาร A   จํานวน 10 ตัว เพ่ิม 5 ตัว 

อัฒจันทร์และโรงอาหาร  เพ่ิม 3 ตัว 

อาคาร B  จํานวน 7 ตัว  เพ่ิม 5 ตัว 

อาคารหอพักนักศึกษา  เพ่ิม 5 ตัว 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
และได้เสนอขออนุมัติและดําเนินการพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเพ่ิมความเร็ว

ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก True Leased Line Fiber Optic 150/70 Mbps ขึ้นไปเป็นความเร็ว 
True Leased Line Fiber Optic 170/30 Mbps 

ขอเพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย อีก 8 ตัว รวม
จํานวนทั้งหมด 47 ตัว แบ่งเป็น  

อาคาร Shop    จํานวน 4 ตัว  

อาคาร A    จํานวน 15 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 

อัฒจันทร์และโรงอาหาร   จํานวน 3 ตัว 

อาคาร B   จํานวน 12 ตัว  เพ่ิม 2 ตัว 
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อาคารหอพักนักศึกษา   จํานวน 5 ตัว 

เพ่ิมห้องประชุมห้องรับรอง 1 ตัว 

เพ่ิมห้องพักครูสาขาการบัญชี 1 ตัว 

เพ่ิมห้องพักครูสาขาการท่องเที่ยว 1 ตัว 

เพ่ิมห้องพักครูห้องสมุด  1 ตัว 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ ใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

ตารางผลประเมินการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงท้ังวิทยาลัย 4.77 ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4.63 ดีมาก 

3 ระบบเครือข่ายช่วยอํานวยความสะดวกต่อการทํางานได้ 4.77 ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.62 ดีมาก 

5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.70 ดีมาก 

รวม 4.69 ดีมาก 

 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า 
ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.69 เมื่อได้นํามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผู้ เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน ทั้งใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน โดยจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless 
LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะโรงอาหาร อัฒจันทร์ และลานพักผ่อนต่างๆ โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 

มีมีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุกห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ รวมถึงพ้ืนที่บริการสาธารณะ มีการจัดระบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแยกกัน
ระหว่างสําหรับครูบุคลากรและผู้เรียน 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสารสนเทศทั่วไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกวงจร เพ่ือสํารองในกรณีที่มีการใช้งานเกินขีดจํากัดหรือ
ระบบใดระบบหนึ่งล่มไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 

 

1.6) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
ร้อยละ 97.31 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

2. ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบถติการประจําปี 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  ได้จัดให้มีการทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการติดตาม การส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) ที่จะช่วยให้ พัฒนา

และปรับปรุงผลการดําเนินงานของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  ร่วมกันสรุปผล การดําเนินงานประกันคุณภาพ และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 

ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.57 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหาร ครู  และบุคลากร  มีส่วนร่วมดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติ
การประจําปี ในการประกันคุณภาพและทํางานเป็นทีม 

4.64 มากที่สุด 

3 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกัน กําหนดนโยบายอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.65 มากที่สุด 

4 
สถานศึกษามีระบบการติดตาม การส่งงานในแต่ละสัปดาห์ 
(Agenda) ช่วยให้ พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.75 มากที่สุด 
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5 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา 

4.71 มากที่สุด 

รวม  4.66 มากที่สุด 
 

1.6.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
            ผลการประเมิน การเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 360 องศา 
ประจําปีการศึกษา 2564 ของผู้บริหารครู และบุคลากร จํานวน 87 คน โดยสรุปจากจาก ผู้บริหาร ครู             
และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 87 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน แปลผล 

1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
1. มีการพัฒนาให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ยุคสมัยปัจจุบัน มีการดําเนินการ 
2. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเปูาหมายของสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
3. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
4. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
5. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการประจําปี มีการดําเนินการ 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร) มีการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้  ในการด าเนินการ 
1. ผู้บริหาร นําระบบงานประกันคุณภาพ ดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมิน การดําเนินงาน
ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

มีการดําเนินการ 

2. ครูผู้สอน นําระบบงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 
3. ครูผู้สอน นําระบบงานประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการดําเนินการ 
4. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรนําไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการประจําปี 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ 

มีการดําเนินการ 
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ผลการประเมินการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากร ประเมินผ่าน การท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 360 องศา ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีผลการประเมิน 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยนําวงจรบริหารงาน      
เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ  ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินงานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วน
สนับสนุนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตาม
เปูาประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วย 

1. สถานศึกษาได้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน            
ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียน  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่1.4 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
(เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
3. ความพึงพอใจต่อระบบงานประกันคุณภาพ 
1. ระบบงานประกันคุณภาพมีความชัดเจน 4.57 0.50 ระดับดีมาก 
2. ระบบงานประกันคุณภาพมีความ สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา 

4.53 0.55 ระดับดีมาก 

3. มีคณะทํางานรับผิดชอบ ทุกฝุายรับรู้และเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพ 4.62 0.51 ระดับดีมาก 
4. ระบบงานประกันคุณภาพมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินที่
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 

4.49 0.55 ระดับดี 

5. มีการ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.59 0.52 ระดับดีมาก 
6. ระบบงานประกันคุณภาพ มีการสรุปผล รายงาน และนําผลการตรวจสอบ 
ไปใช้อย่างคุ้มค่า 

4.49 0.53 ระดับดี 

ผลประเมินรวมทั้งโครงการ 4.55 0.21 ระดับดีมาก 
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   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2565  และแผน
ปฎิบัติการประจําปี 2564 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1   สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี       
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21    

  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  

    พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
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พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการทําความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และ ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเข้มแข็งการทําความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ         
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเป็นเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย      
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   

  พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  

ใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักสําคัญ คือการเปด โอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน  
และสามารถตรวจสอบไดระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีกระบวนการดําเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และนําผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงอยางตอเนื่อง การพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้วงจร PDCA ที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการ
วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน    

นําไปสู่การดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด  คือการวางแผนงานของ
สถานศึกษา  ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและมีเปูาประสงค์ ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้ วัด  โดย
เทียบเคียง กับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง เพ่ือนําการปฏิบัติโดย
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม  นําไปสู่การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฎิบัติการ
ประจําปี ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การนําแผนสู่การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

3. การตรวจสอบติดตาม การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน   
4. การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/งาน 
5. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเป็นรายงานการประเมิน

ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
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Check การด าเนินการ 
1.6.3) ผลสะท้อน: องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อํานวยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ีอการจัดรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนือ่งเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย ดร.ธนภัทร มั่นคง ได้รับ
เกียรติบรรยายหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงานจัดทํารูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 
16.30 น ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ 
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2. วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.ธนภัทร มั่นคง อนุกรรมการ เข้าร่วมตรวจ สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
รางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด 2 
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3. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ รับมอบโล่จาก                       
ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ไว้วางใจให้ทํางานรับใช้สมาคมในต่ําแหน่ง
อุปนายกสมาคมฯ  ฝุายวิชาการ ในวาระ 2562-2564 
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4. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ 
ด้านอาชีวศึกษาด้วยคะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 
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5. เป็นสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

 

 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผู้เรียน  
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปูาหมาย 

แนวทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีวิธีดําเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

5. มีการจัดทํารายงาน และนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

  Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
   จุดควรพัฒนา 

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ นําความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

2. อาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของระบบงานประกันคุณภาพ  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของอาจารย์และ

บุคลากร นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย          
มากขึ้น  

2. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละ             
ปีการศึกษา เพ่ือที่ครูและบุคลากร จะได้มีความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 

4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
2. ร้อยละของผูเ้รียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย

เน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางสรุปร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ระดับ จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 
จ านวนสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนทวิภาคี 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ปวช. 10 2 20.00  
ปวส. 9 6 66.66  
รวม. 19 8 42.10  

   
 วิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 19 สาขาวิชาและได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน                         
8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 42.10 
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ตารางสรุปร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนระบบ            

ทวิภาคี 
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 110 0 0.00 
การตลาด 60 0 0.00 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 177 177 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 94 0 0.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 0 0.00 
การท่องเที่ยว 138 0 0.00 
การโรงแรม 161 0 0.00 
ช่างยนต์ (สาขางานยาน
ยนต์) 

350 18 5.14 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 96 0 0.00 
ช่างไฟฟูากําลัง 143 0 0.00 

 
 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนระบบ            

ทวิภาคี 
ร้อยละ 

ปวส. การบัญชี 93 0 0 
การตลาด 38 0 0 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 0 0 
การท่องเที่ยว 47 0 0 
การโรงแรม 30 0 0 
เทคนิคเครื่องกล (สาขางาน
เทคนิคยานยนต์) 

83 38 45.78 

อิเล็กทรอนิกส์ 16 16 100 
ไฟฟูา 56 34 60.71 

รวม. 1,787 283 15.84 
 
วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนจํานวน 19 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,787 คน โดยมีการเรียนการ

สอนในระบบทวิภาคี จํานวน 8 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจํานวน 283 คน               
คิดเป็นร้อยละ 15.84 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

Plan (การวางแผน) 
วิทยาลัยได้ดําเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1. วิทยาลัยมีได้ดําเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือ 
(MOU) สํารวจความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของนักศึกษา
ทวิภาค ี

1.2. วิทยาลัยได้ดําเนินการลงนามทําความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบ  ทวิภาคี ในปีการศึกษา 2564 จํานวน 44 แห่ง 

1.3. วิทยาลัยมีการจัดการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการโดยได้เชิญวิทยากรจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19 เป็นวิทยากรในการอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
2.1. วิทยาลัยได้วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการโดยในระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 2 ภาคการเรียน  และระดับ 
ปวส. เรียนระบบทวิภาคี 2 ภาคการเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการ
เรียนระบบทวิภาคีร่วมกัน 

2.2. ยื่นหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เชียงใหม่ 19 พิจารณาหลักสูตรเพื่อขอลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ 

2.3. วิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือ
ทําความเข้าใจและแนะแนวประชาสัมพันธ์ทั้งนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  

DO (การด าเนินงานตามแผน) 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1. วิทยาลัยได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 3 ระดับดังนี ้
- สัมภาษณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 
- สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางของวิทยาลัย 
- สัมภาษณ์กับสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ 

3.2. วิทยาลัยได้ทําการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคีและทําสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคีของนักศึกษา 
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3.3. วิทยาลัยได้ทําการจัดทําแผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยได้เรียนเชิญ ผอ . วิทยา ใจวิถี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษา ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมแนวทางการจัดทําแผนการฝึก
อาชีพ   เพ่ือให้วิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาแผนการฝึกอาชีพและ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

3.4. วิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
- ระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน 4 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

2 ภาคการเรียน   
- ระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

2 ภาคการเรียน  
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1. วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี้ 
4.1.1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยระหว่าฝึกอาชีพ จัดในรูปแบบ Block 
Course โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Online โดยใช้ Google 
Classroom ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1.2. การนิเทศติดตามระหว่าฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 
- การนิเทศจากอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุกเดือนระหว่างฝึก

อาชีพระบบทวิภาคี (ภารเรียนละ 4 ครั้ง) 
- การนิเทศทางโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุกสัปดาห์

ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาค ี
- การติดตามและให้คําปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , 

Facebook 
4.2. วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพตามระเบียบการวัด

ประเมินผล 
4.2.1. การจัดการวัดประเมินผลรายวิชาหลังจากการเรียนโดยมีการจัด

สอบทุก Block ในวันอาทิตย์เพ่ือวัดประเมินผลให้กับนักศึกษา
ระบบทวิภาคีระหว่างฝึกอาชชีพ 

4.2.2. จัดให้มีการนําเสนอการฝึกอาชีพของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน
เพ่ือสรุปสมรรถนะอาชีพที่นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกระหว่างฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการ 
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5.    การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.1. จํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สําเร็จการศึกษาจํานวน 86 คน 
5.2. วิทยาลัยมีการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากแบบติดตามผู้สําเร็จ

การศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่าจากเว็บไซต์วิทยาลัย และการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
Line , Facebook 

5.3. วิทยาลัยทําการสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาต่อไป 

จากการดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ระดับ

คุณภาพ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.52 ดี 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.68 ดีมาก 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.67 ดีมาก 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    

4.73 ดีมาก 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.75 ดีมาก 

ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉลี่ย 4.67 ดีมาก 

 

สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับคะแนน 4.67         

ระดับดีมาก 

Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
  ผลสะท้อน 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบ        

ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564วิทยาลัยได้จัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจํานวน 44 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ สถานประกอบการ หมายเหตุ 

1 บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จํากัด  

2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 111 การเกษตร  
3 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จํากัด  
4 บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี จํากัด  
5 บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด  
6 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นีโอสปีด เอ็กซ์ตรีมช็อป  
8 บริษัท เชียงใหม่เอ็กเพิร์ท จํากัด  
9 Ex4 ADVERTISING  

10 มุมมองสตูดิโอ ช่างภาพเชียงใหม่  
11 Ralita Studio  
12 บริษัท ท็อปไฟท์ ดีไซน์ จํากัด  
13 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14 Le Meridien Chiang Mai  
15 Shangri – La Hotel Chiang Mai  
16 Four Seasons Resort Chiang Mai  
17 Anantara Chiang Mai Resort  
18 ร้านกาแฟ ตาเปุง  
19 U Nimman Chiang Mai  
20 InterContinental Koh Samui Resort  
21 บริษัท บาเซโลน่า มอเตอร์ จํากัด  
22 บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จํากัด  
23 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด  
24 บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์ เซอร์วิส จํากัด  
25 บริษัท แพนอินทรา จํากัด (สํานักงานใหญ่)  
26 บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ จํากัด  
27 อู่ PT การาจ  
28 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซ็นทรัลคาร์ เชียงใหม่  
29 บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จํากัด  
30 อู่รถไฟฟูาลําพูน WP. WPEV  

31 
บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จํากัด  

สาขาเชียงใหม่ 
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ล าดับ สถานประกอบการ หมายเหตุ 

32 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จํากัด  
33 บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม่ จํากัด  
34 บริษัท เดอะไลฟอาย จํากัด  
35 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด  
36 บริษัท ขุนพลการไฟฟูา จํากัด  
37 บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จํากัด  
38 บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด  
39 บริษัท ลานนา โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จํากัด  
40 บริษัท นิวไดมอนด์ จํากัด  
41 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส  
42 บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด  
43 Steakmeetlove  
44 บริษัท ช้อยส์ สโตร์ จํากัด  

 

จากการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการมีผลการการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีสถาน

ประกอบการที่ตอบรับดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่อง จากปีการศึกษา 2563 จํานวน 42 

แห่ง และสถานประกอบการใหม่ท่ีตอบรับอีกจําวน 2 แห่ง และทุกสถานประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ

กับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การทัศนศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือเพ่ิมเติมในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี แม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการ          

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ 
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2. วิทยาลัยและสถานประกอบการได้จัดทําหลักสูตรเพ่ือให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

หลักสูตรเพ่ือใช้ในการขอลดหย่อนภาษี และมีการรายงานผลการหลักสูตรให้กับกรมพัฒนาฝึ

มือแรงงานตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

3. วิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคีในช่วงเวลาการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง

ระยะเวลาการฝึกอาชีพวิทยาลัยได้จัดให้อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ทุกเดือน        

เดือนละ 1 ครัง้เพ่ือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระหว่างการฝึกอาชีพ และรวบรวม

คะแนนเพื่อนํามาประเมินผลการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี 

4. วิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนระบบทวิภาคี

โดยมีการเรียนทฤษฎีในรูปแบบการเรียน Online และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. วิทยาลัยจัดอบรมการทําหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการโดยเชิญกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร่วมจัดอบรม เพ่ือให้สถานประกอบการได้เข้าใจวิธีการขออนุญาตหลักสูตรเพ่ือใช้ในการขอ

ลดหย่อนภาษีสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําให้   สถาน

ประกอบการที่ทําความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีบางแห่ง  ชะลอการรับ

นักศึกษาฝึกอาชีพ และจะส่งผลให้ในอนาคต มีแนวโน้มที่สถานประกอบการที่ทําความร่วมมือ

จะไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียนในระบบทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดอบรมทําความเข้าใจสถานศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดทําหลักสูตรเพ่ือให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตหลักสูตรเพ่ือใช้ในการขอลดหย่อนภาษี 

โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาอบรมให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี 

2. วิทยาลัยต้องแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้

เพียงพอต่อจํานวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปีการศึกษา 
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔.3.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้ เท่ากับ              
ร้อยละ 100 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้ร่วมกัน ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน         
8๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 256๕          
(แผนพัฒนา ๕ ปี) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นจํานวน          
8๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 256๔ ที่สอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 8๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย
การร่วมกําหนดมาตรฐานการศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา            
๕ปี และร่วมเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๔ ผ่านการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  

5. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 
และบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลจากการมีส่วน ร่วมของผู้บริหาร             
ครูและบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการร่วม๔ฝุายมีส่วน
เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 

ตารางจ านวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จ านวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

8๗ ๘๗ 100 

2 
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
– 256๕ (๕ปี) 

๘๗ 8๗ 100 

3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 256๔ 8๘ 8๗ 100 

4 
มีส่วนร่วมในการใช้กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิด
คุณภาพมาตรฐานสากล 

8๗ 8๗ 100 

ค่าเฉลี่ยรวม 8๗ 100 
 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผ่านโครงการโครงการพัฒนาครูดานคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร) ประจําปีการศึกษา 2564 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มเปูาหมายของโครงการ ๘๗ คน เข้าร่วมโครงการ ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ผู้ตอบแบบ
ประเมินจํานวน ๗๖ คน 

  

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น ามีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
1. ผู้บริหารมีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถ 4.87 0.44 ดีมาก 
2. ผู้บริหารมีการบริหารการจัดการโดดเด่น 4.80 0.49 ดีมาก 
3. ผู้บริหารสร้างผลการพัฒนาสถานศึกษาประจักษ์ชัด 4.68 0.70 ดีมาก 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทท่ีทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

4.79 0.50 ดีมาก 
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 ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร ประเมิน

ผ่านโครงการโครงการพัฒนาครูดานคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร) ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน 
4.7๓ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 
 Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีผลการบริหาร
สถานศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น วิทยาลัยได้มีเพ่ิมเติม 2 ประเด็นการประเมินตาม
การจัดการศึกษาที่โดดเด่นและ Best Practice ของวิทยาลัย รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมินดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
 ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
5. กระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นําของบุคลากรโดยเปดิโอกาสให้ทุกคนแสดง ความสามารถ
เต็มที ่

4.58 0.80 ดีมาก 

6. ผู้บริหารมีความรับผดิชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน 4.68 0.72 ดีมาก 
7. ผู้บริหารมีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบ 4.72 0.64 ดีมาก 
8. ผู้บริหารนําชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศกึษาและสนบัสนุน
อย่างเต็มที ่

4.76 0.46 ดีมาก 

9. ชุมชนให้การยอมรับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจ 4.58 0.80 ดีมาก 
รวมค่าเฉลี่ย 4.71 0.61 ดีมาก 

2. ครูมีทกัษะทางอาชีพ ทักษะการวิจัยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและมีปฎิสมัพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษา  
10. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามความสามารถของนักเรียน 
นักศึกษา 

4.68 0.72 ดีมาก 

11. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อนักเรยีน นักศึกษา และผู้เกีย่วข้อง 4.87 0.44 ดีมาก 
12. ครูมีทักษะวิชาชีพท่ีตรงตามสาขาวิชาที่สอน 4.87 0.44 ดีมาก 
13. ครูมีทักษะการวิจัยที่นําไปใช้แก้ปัญหาช้ันเรียนและสร้างนวัตกรรมการสอน 4.68 0.70 ดีมาก 
14. ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 4.79 0.50 ดีมาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.77 0.56 ดีมาก 
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
15. บุคลากรมีความตระหนักในการเป็นแบบอย่างท่ีด ี 4.67 0.66 ดีมาก 
16. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา 4.78 0.58 ดีมาก 
17. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันจากกลุม่/ฝุายที่เกีย่วข้อง 4.80 0.49 ดีมาก 
18. มีการกําหนดแผนระยะยาว สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นตามวิสยัทัศน ์ 4.67 0.74 ดีมาก 

รวมค่าลี่ย 4.73 0.61 ดีมาก 
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
19. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.62 0.78 ดีมาก 

รวมค่าเฉลี่ยทุกด้าน 4.73 0.26 ดีมาก 
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 ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  

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)  
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
2. มีการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 256๕ (แผน ๕ ปี) ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการร่วม ๔ ฝุาย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 256๔ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วม 

๔ ฝุาย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
DO (การด าเนินงานตามแผน) 
๔. ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพ
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ 33 นโยบาย 90 โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้ดําเนินการในปรการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผมีูสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร 
สถานศึกษา ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความสําเร็จและยั่งยืน ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีตผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคีรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

๒. คณะกรรมการร่วม 4 ฝุาย วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตําบลหนองจ๊อม จํานวน 2 
ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในตําบลหนองจ๊อมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ จํานวน 1 ท่าน ร่วมบริหาร
สถานศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วม 4 ฝุาย จะมี
ส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและกําหนดแผน
ปฎิบัติการประจําปี ๒๕๖๔  

๓. วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทางการศึกษา 
เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโครงการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกอาชีพเป็นต้นจากผลการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมส่งผลให้ 
ผู้อํานวยการได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการบริหารสถานศึกษาจาก ชื่อรางวัลที่ได้รับ CEO การศึกษา
ดีเด่น ระดับของรางวัล ระดับประเทศ หน่วยงานที่มอบรางวัล ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. มีความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน เช่น โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด โรงเรียน
บ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เข้าร่วมในโครงการ
ส่งเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และมีมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย วิทยาลัยพลังงานทดแทน และมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เข้ามาจัดหลักสูตร
เชื่อมโยงเรียนแบบ Credit Bank เรียนสะสมรายวิชาเพ่ือไปเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี  

๕. ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ให้ องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทราบใน
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองแต่ละปีการศึกษา การประชุมณะกรรมการร่วม๔ฝุาย
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ต และ
เอกสารวารสารต่างๆ การเก็บรวบรวมผลงานตลอดปีการศึกษารายงานไว้ใน www.payaptechno.ac.th 
ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html   และส่งรายงาน
การประเมินตนเองรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงานทุกปีการศึกษา  

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยมีการ

กําหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา โดยกําหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนา
ความเข้มแข็ง การทําความร่วมมือกับบบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศการจัดการศึกษา
เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 นโยบาย  

2. ในการจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผน
ปฎิบัติการประจําปี จะเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย

http://www.payaptechno.ac.th/sar/index.html
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การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง องค์กร หน่วยงานภายนอก ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียนนักศึกษา  

 
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 
1. ขยายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน              

ในลักษณะความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มีแผนงานการแสวงหาความร่วมมือ ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานสถานประกอบการเพ่ิมเติม 
 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางาน ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ 
เรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ จํานวนคือ รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินการจัดทําโครงการและงานต่างๆมีดังต่อไปนี้ 

 
 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/

งาน 
ร้อยละ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้สําเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 75 
2.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 
3.โครงการ พัฒนาหลั กฐานสมรรถนะร่ วมกับสถาน
ประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 
6.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 
7.งานพัฒนาอาคารสถานที่ ห องเรียน หองปฏิบัติการ    
โรงฝกงาน 

ทุกสาขาวิชา 100 

8.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 
9.งานจัดหาครุภัณฑ ์ ทุกสาขาวิชา 100 
10.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี ทุกสาขาวิชา 100 
11.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 
รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน         

คือ ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางาน 
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   1.2.2) เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 โดยในแต่ละโครงการได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆดังนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการครูชุมชน ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจํานวน 11 แห่งดังนี ้

2.1 คุณสุชาดา พันสวัสดิ์  เจ้าของธุรกิจผลิต-ขายส่งมาการอง 
2.2 คุณ ศศิวิมล เมากว้าง ตําแหน่ง Assistant front office manager ณ โรงแรมสตาร์ 
2.3 คุณ ภูณัช  ธนาเหล่าพาณิช  ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคมผู้บริหารโรงแรมจังหวัด
เชียงใหม่ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ และ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮาร์
โมไนซ์ 
2.4 คุณธีระศักดิ์ อุปวงศิลป์ ผู้จัดการบริษัท โตโยต้า อินทนนท์ จํากัด 
2.5 ผู้จัดการบริษัทโลตัส สาขาเชียงใหม่-รวมโชค 
2.6 นายจิตติ วรวุฒิวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เอ็กเพิร์ท จํากัด จังหวัด
เชียงใหม่ 
2.7 นายพิชัย อุปนันท์ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่สวิทซ์บอร์ด 2003 
2.8 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2.9 มหาวิทยาลัยธนบุรี จ.ลําพูน 
2.10 คุณศิรินทร์ญา  วงศ์มณีรุ่ง (วิทยากร)  ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ  
ศูนย์การค้า แจ่มฟูาช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลําพูน 
2.11 คุณโชติกา ตุ่นไชย ตําแหน่ง เจ้าของบริษัททัวร์Kate Travel และมัคคุเทศก์       
มืออาชีพ 
2.12 น.ส.ธันยนันท์  กุณะ ตําแหน่ง Duty Manager -1 บ.เทสโก้ โลตัส สาขา เชียงใหม่ 
– รวมโชค 
2.13 นายภานุพงศ์ วงศ์วิบูรณ์ ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกแอนิเมชั่น 
2.14 นายธีระศักดิ์ อุปวงศิลป์ เจ้าหน้าที่โฟว์แมน ศูนย์บริการ บริษัทโตโยต้าอินทนนท์ 
จํากัด 
2.15 นายภาคภูมิ ริมประสงค์ เจ้าของกิจการล้างอัดฉีด 
2.16 นางสาวภคมน ปินตานา อาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2.17 คุณธินกร สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ ช่างอ๊อดมิวสิก จํากัด 

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดทําแผนงานและการซ่อม
บํารุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจํานวน 8 แผนงาน 

4. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม  
5 หัวข้อเช่น 
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4.1การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 
4.2 Active Learning 
4.3 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 
4.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย 
MIT Application 
4.5 การจัดทําเอกสารประกอบการสอน 

5. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 11 ส่วนงาน จํานวน 236 รายการ เป็นเงิน
งบประมาณ 267,000.00 บาท 

6. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีจํานวน 
2,167,000.00 บาท 

 
ตารางผลการประเมินและข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 โครงการ/งาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้สําเร็จการศึกษา 4.65 ดีมาก 
2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.59 ดีมาก 
3.โครงการครูชุมชน 4.60 ดีมาก 
4.โครงการ พัฒนาหลั กฐานสมรรถนะร่ วมกับสถาน
ประกอบการ 

4.60 ดีมาก 

5.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 4.82 ดีมาก 
6.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) 4.78 ดีมาก 
7.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน 

4.78 ดีมาก 

8.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    4.65 ดีมาก 
9.งานจัดหาครุภัณฑ ์ 4.87 ดีมาก 
10.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี 4.86 ดีมาก 
11.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 4.66 ดีมาก 

รวม 4.71 ดีมาก 
         

ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพต่อการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     
มีผลการประเมิน 4.71 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
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Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
1.2.3) ผลสะท้อน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และได้รับเงินสนับสนุนศูนย์ทดสอบจํานวน 24,800 บาท เนื่องจากมีผู้ผ่าน
การทดสอบประจําปี 2564 จํานวน 124 คน 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการและ
หน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 20 แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจาก
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 11 แห่ง 

4. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ทําความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจํานวน 80 แห่ง 

5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ
จํานวน 38 แห่ง 

6. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 11 แห่ง 

7. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

8. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นสํานักพิมพิมพ์ 
ศอส., สํานักพิมพ์เมืองไทย, สํานักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

9. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน
ประกอบการจํานวน 5 แห่ง 

10.งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
11. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
12. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แห่ง 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ทําความร่วมมือ สนับสนุน จากสถานประกอบการ
และหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จํานวนไม่น้อยกว่า         
150 แห่ง 
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Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

2. แสวงหาความร่วมมือการสนับสนุนกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3. จัดหางบประมาณเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.3.1) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชน และจิตอาสา 
 กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการ รด.จิตอาสา 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

จํานวน 1 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑ์คุณภาพ 

1. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.87 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.87 ดีมาก 

 
จากสรุปผลการทําโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 1 โครงการ มีผลการประเมิน

โครงการอยู่ในระดับ 4.87 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 
 

Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดทําโครงการ รด .จิตอาสา สําหรับผู้นักศึกษาวิชา
ทหาร ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึ งได้จัดกิจกรรม รด . จิตอาสา                       
โดยนักศึกษาวิชา ทหารจะได้ออกไปทํากิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ทําโดยจิตอาสา    
จิตสาธารณะ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาวิชาทหารต้องมีความพร้อมในการออกช่วยเหลืองานเหล่านี้         
ที่สําคัญจะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมทํางานช่วยเหลือสังคมตลอดเวลา นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจโดยนักศึกษาร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจและมีสมาคมหรือองค์กรที่คอยให้การสนับสนุนกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จํานวน 92 คน 
 สถานที่ด าเนินการ 

1 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 33 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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วันเวลาในการด าเนินงาน 
ตลอดปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 1 พฤษภาคม 2565 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 

1. สํารวจความต้องการของชุมชน ทําการติดต่อผู้นําชุมชน จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. ผู้ดูแลเตรียมความพร้อม พร้อมกับคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

ในการดําเนินการ 
3. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานชุมชนนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 
4. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานชุมชนนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน สิงหาคม  2564 
5. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานภายในวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน กันยายน  2564 
6. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานชุมชนนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน ธันวาคม  2564 
7. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานภายในวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์  2565 
8. นักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานภายในวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน มีนาคม  2565 
9. สรุปผลการดําเนินการ ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตอาสาต่อสาธารณชน 
 

Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
ผลสะท้อน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
ผลสะท้อน  

วิทยาลัยได้สร้างชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ในการทําโครงการบริการชุมชนต่าง ๆ โดยการระดม   
ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบลักษณะกิจกรรม
ที่จะดําเนินการในโครงการร่วมกับชุมชน โดยได้นําเอาข้อสรุปการทําโครงการบริการชุมชนที่สําคัญในครั้ง
ก่อน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการบริการ
ชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนใจและใฝุหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ สามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาเป็น
ประจําทุกปี ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการ  ที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง เทศบาลตําบลหนองปุาคั่ง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ  
มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ 
3. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
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Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดควรพัฒนา 

1. ช่วงเวลาในการดําเนินโครงกา รมีการเปลี่ยนแปลงปล่อย ตามความพร้อมของสถานศึกษา     
และชุมชน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การวางแผนในการบริการชุมชมควรมีการกําหนดช่วงระยะเวลาไว้ล่วงหน้า โดยการสรุป        
กันทั้ง 2 ฝุาย คือ วิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน ที่กําหนดไว้ 

 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

จากรายงานโครงการเผยแพร่และพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
ประจําปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ร้อยละ 90.71  ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 149 ชิ้นงาน และ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียน
ได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน ร้อยละ 100   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
1. จ านวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

 
จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 344 317 92.15 
นักศึกษาระดับปวส. 196 175 89.28 

รวม 540 492 90.71 
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2. จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท 
จ านวน
ผลงาน 

ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 32 30.38   
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 27 12.03   
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3 1.9   
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 35 27.85   
ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 13.29   
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 32 13.92   
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกําหนดโจทย์ Mini Smart Farms 2 0.63   

รวม 149 100   
 
3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวน
ผลงาน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผลงานที่

ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 32 32 100  
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 27 27 100  
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3 3 100  
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 35 35 100  
ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 18 100  
ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 32 32 100  
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกําหนดโจทย์ Mini Smart Farms 2 2 100  

รวม 149 149  100.00  
 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
       รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจําภาคเรียนที่ 2564 

 
 
 
 



223 
 

 

1. การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ สิ่งประดิษฐ์ คะแนนเฉลี่ย รางวัล 

1 เฟรช ฮอนเฟอร์ น้ําสมุนไพรเพ่ือสุขภาพต้านโควิค 90.50 เหรียญทอง 

2 แยมผลไม้ เบอร์รี่ล้านนา 86.00 เหรียญเงิน 

3 ฟฺูดเมดิซีน อาหารกล่องแช่แข็งต้านโควิด19 89.00 เหรียญเงิน 

4 เครื่องดื่มเห็ดรสเก๊กฮวย 87.50 เหรียญเงิน 

5 เครื่องดื่มสมุนไพรอัดเม็ดต้าน Covid-19 88.50 เหรียญเงิน 

6 ไส้อั่วผัก Vegetable Sausage 88.00 เหรียญเงิน 

7 เครื่องเชื่อมโลหะแผ่นกึ่งอัตโนมัติ 83.67 เหรียญเงิน 

8 อ่างล้างมือเอนกประสงค์ 86.67 เหรียญเงิน 

9 
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (PYT E-meeting) 

83.67 เหรียญเงิน 

10 
โรเซีย เซรั่ม นวัตกรรมเพ่ือลดรอยหยาบกร้านของผิวจาก
สารสะกัดจากมะเขือเทศ 

78.25 เหรียญทองแดง 

11 เครื่องฆ่าเชื้อพัสดุ 75.67 เหรียญทองแดง 

12 กล่องวัดค่าไฟอัจฉริยะ 75.33 เหรียญทองแดง 

13 2 in 1 อัจฉริยะไฟฟูาประหยัดพลังงาน 74.33 เหรียญทองแดง 

14 เครื่องผสมดินปลูก 70.67 เหรียญทองแดง 

15 กล่องอัตโนมัติสําหรับรับพัสดุ - Auto little Box (ALB) 77.67 เหรียญทองแดง 

16 เกมส์พิชิต คิดสนุก สู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 72.33 เหรียญทองแดง 

17 
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบคําศัพท์และคะแนนการ
ประมวลผลQUIZ (PYT Happy Vocabulary for QUIZ 
Web) 

75.67 เหรียญทองแดง 

18 ธรรมชาติเนียนนุ่ม 70.50 เหรียญทองแดง 

19 พัชชา สเปรย์อเนกประสงค์ 70.50 เหรียญทองแดง 

20 น้ํามันนวดหอมจันทร์ 73.50 เหรียญทองแดง 

21 เซนซา ยาทากันยุงสูตรสมุนไพร 73.33 เหรียญทองแดง 
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2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 การ
นําเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี Thailand New Gen inventors Award  จัดโดย
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 11 
ผลงาน โดยมีผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มการเกษตร  

 เครื่องตัดหญ้าควบคุมระยะไกล   ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
 การควบคุมระบบแสงสว่างด้วยเสียง   ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
 อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ําอัจฉริยะ 2 ระบบ  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

ระดับอาชีวศีกษา กลุ่มอาหาร 
 แยมผลไม้แบบหลอดบีบ ตรา หว้า กะ เข้  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
 ผงปรุงรสมหัศจรรย์     ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

ระดับอาชีวศีกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ 
 ทามาร์เซรั่ม นวัตกรรมเพ่ือลบรอยดาันของผิวจากสารสกัดจากมะขาม ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
 รถกรองฝุุน PM2.5       ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

ระดับอาชีวศีกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 
 ทีเจ สเปรย์เคลือบยาง      ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
 เครื่องปรับอากาศจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

กลุ่มการท่องเที่ยว 
 นวัตกรรมเทียนหอมใบชา ชุมชนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่   ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
 นวัตกรรมกล่องอาหารว่างเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

Plan (การวางแผน) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ส่งเสริมสนับสนุนผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาบุคลากร ให้เป็น
นักวิจัย มีผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
เชื่อมโยงการวิจัย กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ  มีกลไก นําผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้
สนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้นําความรู้ความสามารถมาคิดค้น  และนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเผยแพ่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 

1. อบรมครูผู้สอนวิชาโครงการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและนําไปจุดประกายให้ผู้เรียนในการจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แบบ Social distance 

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย เพ่ือประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน แบบ Social distance 

3. นักศึกษาจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย เพ่ือประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน แบบ Social distance 

4. เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสู่สาธารณชนและเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาคและชาติ แบบ Social distance 
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DO (การด าเนินงานตามแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ดําเนินการเพ่ือให้ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีคุณภาพ 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน เป็นโครงการที่สงเส
ริมสนับสนุน ใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทีสามารถนําความรู้และ เทคโนโลยีไปประยุกต์ไปใช
ประโยชน์สถานศึกษาหรือในชุมชนและเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัดภาคและชาติเพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชนได้อย่างสร้างสรรค์และเผยแพรสูสาธารณชนโดยวิทยาลัยฯได้ มุ่งมั่นใน การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและ ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิตและมี การเสริมสร้างให้ส งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพัฒนา
ผลงานวิจัย  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้อย่าง มีคุณภาพ ประหยัดและคุ้มค่า หรือรวมกับบุคคล ชุมชน  องค
กร ตาง ๆโดยส่งเสริมการวิจัยการถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์ความรู้ทักษะและ เทคนิคด้านการ
ประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสู สาธารณชน 

2. โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ส่งเสริมให้นักศึกษาการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยจัดทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ขึ้นทุกปีเพ่ือสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ  ตลอดจนการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน พัฒนาเจตคติ ทักษะการแก้ปัญหาความสนใจในการ
เรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการเรียนการ สอนให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถนําไปใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชน สังคม 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาประเทศชาติตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป      

 
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิตและการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนนําเอา
ความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้ มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยมีองค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีสวนเกี่ยวข้องใหการยอมรับ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติดังนี้ 

 การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2564 ได้รับรางวัล ระดับภาค และ  ระดับชาติ และการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 
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 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วันนักประดิษฐ์ Thailand inventors' Day 2021-2022 
ได้รับรางวัล ระดับชาติ และการนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 

จุดเดน        

 สถานศึกษามีจุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้านความร่วมมือใน การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรูด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 

 เป็นการสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และลงมือกระทําด้วยตนเอง มีการ
แก้ไขปัญหา  ตลอดจนสามารถทํางานเป็นทีมได้ 

 มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 

Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
จุดที่ควรพัฒนา   

 พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อใช้ ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับ
รางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น (ระดับนานาชาติ) 

 การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารควรมีการรับรองมาตรฐานทุกชิ้นและควรพัฒนาให้มีกระบวนการ
ผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ งานวิจัยให้เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ หรือมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 ควรมีการผลักดันให้มีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือ 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 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 106 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (109 x 100) / 115 92.17 

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 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = ( 23 x 100) / 25 92 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    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 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)          
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    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 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (25 x 100) / 25 100 

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

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = ( 85 x 100) / 85 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    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 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = ( 65 x 100) / 65 100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)        
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 5.3 มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = ( 45 x 100) / 45 100 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)           
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)    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 5 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 =  ( 12 x 100) / 15 100 

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) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

ข้อประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 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) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 92.17 
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92 
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้  
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2564                  
ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจได้มีการปรับเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินอีก 2 ประเด็นตามความโดดเด่น ของการจัด
การศึกษา รวมเป็น 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.9 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดให้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาอัตลักษณ์                
ของผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
โดยมีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ในผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์สาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชามีอัตลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
การประเมิน 

1.  สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
2.  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
3.  สถานศึกษาดําเนินการให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพแก่ผู้สําเร็จ   
     การศึกษา  
4.  สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

 2. แผนงานโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
3. ข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
4. รายวิชาที่บูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
5. ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชาชีพ  
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       เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3 3 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ปานกลาง 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 1 คะแนน กําลังพัฒนา 

 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวศิริขวัญ      จันทร์พลอย 
ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาชีพ 
 
สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา 

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มี 

3. สถานศึกษาดําเนินการให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ 
สาขาวิชาชีพแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

มี 

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

ไม่มี 

 
สรุปผลตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 
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ผลสัมฤทธิ์  
 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  
          เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
Plan (การวางแผน) 

กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่โดดเด่น และ
มีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 515 คน ไม่มีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัต
ลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิดเรียนที่
วิทยาลัยแบบสลับกลุ่มมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางานตามที่ได้วางแผน
ไว้ 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนโครงการ

พัฒนา 
อัตลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 61 - 0 
2 สาขาการบัญชี 4 75 - 0 
3 สาขาการตลาด  3 36 - 0 
4 สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสาขาการโรงแรม 5 141 - 0 
5 สาชาช่างยนต์ 5 109 - 0 
6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 36 - 0 
7 สาขาช่างไฟฟูา 1 57 - 0 

รวม  515   
 
ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  ของรวมทั้ง

รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษา   ในแต่ละสาขา
วิชาชีพ จํานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาดําเนินการให้มีโครงการ
ส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จึงมีการจัดทําข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพและวิธีการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
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Do (การด าเนินงานตามแผน) 
ภาคเรียนที่ 1-2 /2564 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน กลุ่มนักศึกษา 

จ านวน
ผู้เรียนที่เข้า

ร่วม
โครงการ 

1 โปรแกรมนําเสนอ CC101 
94 2 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา CC201 

3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น CC301 
4 ระบบจัดการฐานข้อมูล DT 401 

34 
5 งานดิจิทัลมีเดีย 4 (การออกแบบคาแรคเตอร์) DT501 
6 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น IT101 

45 
7 การซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ IT201 
8 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ IT401 

16 
9 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ IT501 

 
2. สาขาการบัญชี 
อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ 

รายวิชาโครงการ 
รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นปี 

AC101 
AC201 
AC 301 
AC 401 
AC501 

39 
39 
32 
50 
43 
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2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญการบัญชี : 
กิจกรรมการสอบสมรรถ
ประจําวิชาของนักศึกษาแต่
ละชั้นปี 
มีมาตรฐานการทํางาน : 
ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วันอัตลักษณ์และจัด
สอบอัตลักษณ์ตามาตรฐาน
รายวิชา 
ซื่อสัตย์บริการ :  บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนโดยก้าวสู่
มาตรฐานสากล : จัดการ
ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี
ภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา
สมรรถนะ ประจําชั้นปี 

--ตรวจเช็คการแต่งกายทุก
วันอัตลักษณ์และจัดสอบอัต
ลักษณ์ 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
--กิจกรรมวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ และ 
ผ่านรายวิชาโครงการ 
--รายวิชาสมรรถนะ ประจํา
ชั้นปี 
 

 

 
3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 

อัตลักษณ์สาขาการตลาด: เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมผู้นําทางด้านความคิด สร้างสรรค์ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 อัตลักษณ์สาขาธุรกิจค้าปลีก : ทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ งานบริการมุ่งม่ัน    
สู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ 

กลุ่ม
นักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1 ขายของกาดนัด PYT 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

การตลาด 
 
 

MK 101 
MK 201 
MK 301 

24 
12 
24 

2 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

การตลาด 
 

MK 401 
MK 501 

26 
12 

3 
จัดบูธสมรรถนะ 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 

ธุรกิจค้าปลีก RM 101-2 
RM 201 

58 
19 
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3. สาขาการตลาดและ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
อัตลักษณ์สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้นําทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 อัตลักษณ์สาขาธุรกิจค้าปลีก : ทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ งานบริการมุ่งม่ัน     
สู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 
สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจ
ค้าปลีก 
 

กิ จ ก ร รมกา รสอบ
สมรรถประจํ าวิชา
ของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีตรวจเช็คการ
แ ต่ ง ก า ย ทุ ก วั น       
อัตลั กษณ์ ให้ เ ขี ยน   
อัตลักษณ์ของสาขา
ในท้ายแบบฝึกหัดทุก
ครั้ งบริการวิชาชีพ    
สู่ชุมชนโดยกิจกรรม
วัดแววความถนัดทาง
วิ ช า ชี พ  แ ล ะผ่ า น
รายวิชาโครงการ 

ให้ความร้ัเกี่ยวกับการ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์ท่ี
เป็นจุดแข็งว่าด้วยความ
อดทน พากเพียร 

 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อัตลักษณ์สาขาการท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
อัตลักษณ์สาขาการโรงแรม : มืออาชีพด้านบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพร้อมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Personality development 
in tourism 

 

-Japanese 
Communication 
- Art of service in 
Hospitality 

TG101 
HM101 

299 2 Food Production 
Tourism Quality Standard 

Food Production 
Tourism Quality 
Standard 

HM 201-2 
TG 201-2 

3 Tour operation MICE in Hotel 
Eco - Tourism 

HM 301-2 
TG 301-2 

4 Food and beverage 
service management 

Tour Guide 
Hotel 

TG 401 
HM 401 

77 
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 Housekeeping 

5 MICE and Event business MICE and Event 
business 

TG 501-2 
HM501 

 

 
4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อัตลักษณ์สาขาการท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
อัตลักษณ์สาขาการโรงแรม : มืออาชีพด้านบริการ นักสื่อสารที่ดี มีจริยธรรม เตรียมพร้อมการปรับตัว 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Personality 
development in 
tourism 

 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Personality 
development in tourism 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีบุคลิกภาพท่ีดีผ่าน
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนในการ
นําเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ฝีกปฏิบัติจริงใน
หัวข้อศิลปะการให้บริการ ฝึก
ปฏิบัติในการพูด การใช้น้ําเสียง 
กิริยาท่าทาง การยืน การใช้
สายตา และการแต่งกายให้มี
ความเหมาะสม และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้การประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

ประเมินผ่านรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Food Production 
Tourism Quality 
Standard 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Food Production 
Tourism Quality Standard 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีทักษะ 
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3 Tour operation ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Tour operation 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว “บุคลิก
งามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ สู้
งานบริการ” โดยการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้าน
การมีความรอบรู้ผ่านกิจกรรม
ในชั้นเรียนผ่านการเรียนในเรื่อง
การจัดนําเที่ยว และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดนํา
เที่ยว การปฏิบัติงานกลุ่มในการ
เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติขณะนํา
เที่ยวในสถานะผู้นําเที่ยวและใน
สถานะนักท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 

 

4 Food and beverage 
service management 
 

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ Food and 
beverage service 
management ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว “บุคลิกงามตา ภาษา
ดี มีความรอบรู้ สู้งานบริการ” 
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้และเข้าใจในการ
ดําเนินงานและการจัดการ
ภัตตาคาร ซึ่งมีการดําเนินการ
สอนหลายอย่าง เช่น แผนก
ห้องอาหาร แผนกห้องครัว การ
ต้อนรับลูกค้าห้องอาหาร การ
รับออเดอร์ การจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับโต๊ะอาหารที่
ถูกต้องโดยมีการฝึกปฏิบัติจริงที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพในอนาคต 

 

5 MICE and Event 
business  

ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
โครงการ MICE and Event 
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business ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
“บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความ
รอบรู้ สู้งานบริการ” โดยการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านความรอบรู้ผ่าน
กิจกรรมในชั้นและการฝึก
ปฏิบัติจริง ในส่วนงานด้านจัด
เลี้ยงและมีคุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ ความขยัน 
ความอดทน เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้และพร้อม
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

5. สาชาช่างยนต์   
อัตลักษณ์สาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 โครงการบอร์ดสัญลักษณ์เตือน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องต้น 

AU 101 
AU 102 
AU 103 
AU 104 

144 

2 บอร์ดแสดงเทคโนยียานยนต์
สมัยใหม่ 

ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

AU 201 
AU 202 

123 

3 โมเดล 3 มิต ิ
งานขับรถยนต์ 

AU 301 
AU 302 
AU 303 

72 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 

ความตึงผิว AU 401-2 21 

5 โครงการปูายไวนิลส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในงานเชื่อม
โลหะ 

การนําความร้อน
ของโลหะ 

AU501-2 45 
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5. สาชาช่างยนต์ 
อัตลักษณ์สาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 โครงการบอร์ดสัญลักษณ์
เตือนภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะหลักการผ่านการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับรายวิชางานเขียนแบบ
เบื้องต้น 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

2 บอร์ดแสดงเทคโนยียาน
ยนต์สมัยใหม่ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงอันตราย
ต่างๆจากการทํางานเพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยโดยปราศจาก
อุบัติเหตุนักศึกษามาสารถบอก
ความหมายสัญลักษณ์ของบอร์ด
ภายในโรงงาน 

 

3 โมเดล 3 มิต ิ เพ่ือใช้สําหรับฝึกปฏิบัติขับรถยนต์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกขับรถด้วยความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุจาก
การฝึกปฏิบัติขับรถยนต์ 

 

4 ชุดสาธิตระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงน้ําหนัก
จําเพาะของเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ
คานระหว่างเหลวแต่ละชนิดเพ่ือให้
นักศึกษาได้ทดลองผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 โครงการปูายไวนิลส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในงาน
เชื่อมโลหะ 

เพ่ือทดลองการนําความร้อนของ
โลหะ เหล็ก ทองแดง และ
ทองเหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้ทําการ
ทดลองโดยใช้อัตลักษณ์ช่างยนต์ 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็นทีม 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

EL 101 
EL201 
EL301 
EL 401 
EL 501 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

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

ประเมินตาม
รายวิชา 
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7. สาขาช่างไฟฟูา 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณา

การ 
กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร 

EP 101 72 

ติดตั้งไฟฟูานอก
อาคาร 

EP 201 39 

ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

และซ่อมบํารุง 
EP 301 32 

  
ทําการออกแบบ
ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม 

EP 401 
EP 501 
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7. สาขาช่างไฟฟูา 
อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
วิธีการ

ประเมินผล
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะ
เป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ทําการทดลองการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาภายในอาคาร 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ทําการทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟูา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ทําการทดลองการต่อวงจร
และปฏิบัติใบงานไฟฟูากระแสสลับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทําการออกแบบระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
 

ประเมินผ่าน
รายวิชา 

 

จากตารางสรุปผลได้ว่า สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพเห็นได้จากนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนกล่าวคือมีการเสนอร่างโครงการก่อนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้งและมี
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมอย่างชัดเจน และกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิดเรียนที่วิทยาลัยแบบสลับกลุ่ม
มาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางานตามที่ได้วางแผนไว้ 
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เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชาชีพโดย

มีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขาอาชีพมีการจัดบูรณา
การรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ  
Check (ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ) 
ผลสะท้อน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทําให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเปิดเรียนที่
วิทยาลัยแบบสลับกลุ่มมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขางานตามที่ได้วางแผน
ไว้ 

ผู้สําเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ            
ในอนาคต และเป็นอัตลักษณ์ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อสาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย 
 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาได้มีการพัฒนาอั ตลักษณ์ตรงตาม            
อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้สําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จและ
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพ่ือสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตต่อไปได้ 
 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยก็ได้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการร่วมด้วย
จึงได้มีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านสถานประกอบการด้วยซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมใน
การช่วยประเมินและร่วมกันพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือ   มีมากมาย อาทิเช่น 
สถานประกอบการทางราชการ ตํารวจท่องเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มีมาตรฐานสากลทั่วไป 
บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว เช่นปางช้าง สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้คําชื่นชมนักศึกษาว่ามีความพร้อม และ
มีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อย่างเหมาะสม  
จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สําเร็จการศึกษา           
ได้ฝึกทักษะการทํางานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข              
ในสิ่งที่ผู้สําเร็จการศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นสําคัญ
และวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการทํางานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีคุณลักษณะ   ที่โดดเด่นใน
สาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพ่ือขีดความสามารถในการทํางานในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
กําหนดอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาร่วมกันว่าผู้สําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและเหมาะสมสู่ความ
ต้องการของสถานประกอบการในอนาคตต่อไป  
Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
 มีการนําเสนอผลงานโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการผ่านทางสื่อออนไลน์ ของแต่
ละสาขาวิชาชีพและของทางวิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม  
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จุดควรพัฒนา 
 เวลาในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีน้อย  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้เพียงพอต่อการทํากิจกรรมโครงการ 
 

3.2.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจัดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2564 ประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจําปี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน     

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 
5. สถานศึกษาได้จัดทํา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

และแผนปฎิบัติการประจําปี 
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีการติดตามการส่งงาน ในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 
5. ดําเนินการ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

       เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 กําลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
  นาวสาวพรชนก  อุดทา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  1. ดร.ธนภัทร      มั่นคง 
  2. นายเอกชัย   ใจเมคา 
  3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล  
    สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

มี  

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฎิบัติการประจําปี 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ 
(Agenda) 

มี 

5. สถานศึกษาได้จัดทํา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มี 

  

     สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 
ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ: ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
ร้อยละ 97.31 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  
2. ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบถติการประจําปี 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  ได้จัดให้มีการทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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4. สถานศึกษามีระบบการติดตาม การส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) ที่จะช่วยให้ พัฒนาและปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  ร่วมกันสรุปผล การดําเนินงานประกันคุณภาพ และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 

ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.57 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหาร ครู  และบุคลากร  มีส่วนร่วมดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติ
การประจําปี ในการประกันคุณภาพและทํางานเป็นทีม 

4.64 มากที่สุด 

3 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกัน กําหนดนโยบายอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.65 มากที่สุด 

4 
สถานศึกษามีระบบการติดตาม การส่งงานในแต่ละสัปดาห์ 
(Agenda) ช่วยให้ พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.75 มากที่สุด 

5 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา 

4.71 มากที่สุด 

รวม  4.66 มากที่สุด 
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เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร  

ผลการประเมิน การเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 360 องศา 
ประจําปีการศึกษา 2564 ของผู้บริหารครู และบุคลากร จํานวน 87 คน โดยสรุปจากจาก ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร  
ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 87 คน 

 

หัวข้อการประเมิน แปลผล 

1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
1. มีการพัฒนาให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ยุคสมัยปัจจุบัน มีการดําเนินการ 
2. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเปูาหมายของสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
3. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
4. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการดําเนินการ 
5. มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการประจําปี มีการดําเนินการ 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร) มีการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้  ในการด าเนินการ 
1. ผู้บริหาร นําระบบงานประกันคุณภาพ ดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมิน การดําเนินงาน
ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

มีการดําเนินการ 

2. ครูผู้สอน นําระบบงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 
3. ครูผู้สอน นําระบบงานประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการดําเนินการ 
4. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรนําไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการประจําปี 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ 

มีการดําเนินการ 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
3. ความพึงพอใจต่อระบบงานประกันคุณภาพ 
1. ระบบงานประกันคุณภาพมีความชัดเจน 4.57 0.50 ระดับดีมาก 
2. ระบบงานประกันคุณภาพมีความ สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา 

4.53 0.55 ระดับดีมาก 

3. มีคณะทํางานรับผิดชอบ ทุกฝุายรับรู้และเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพ 4.62 0.51 ระดับดีมาก 
4. ระบบงานประกันคุณภาพมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินที่
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 

4.49 0.55 ระดับดี 

5. มีการ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.59 0.52 ระดับดีมาก 
6. ระบบงานประกันคุณภาพ มีการสรุปผล รายงาน และนําผลการตรวจสอบ 
ไปใช้อย่างคุ้มค่า 

4.49 0.53 ระดับดี 

ผลประเมินรวมทั้งโครงการ 4.55 0.21 ระดับดีมาก 
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ผลการประเมินการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ประเมินผ่าน การท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 360 องศา ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีผลการประเมิน 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
Plan (การวางแผน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยนําวงจรบริหารงาน
เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินงานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วน
สนับสนุนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตาม
เปูาประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วย 

1. สถานศึกษาได้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน            
ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียน  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  
   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ประเด็นที่1.4 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
(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. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2565  และแผน

ปฎิบัติการประจําปี 2564 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1   สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21    

  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  

 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน              
ต้นสังกัด  

กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน      
ต้นสังกัด 

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการทําความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และ ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเข้มแข็งการทําความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ         
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเป็นเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย      
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   
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  พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

DO (การด าเนินงานตามแผน) 
  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา                 
ใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักสําคัญ คือการเปด โอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน  และ
สามารถตรวจสอบได ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีกระบวนการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และนําผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงอยางตอเนื่อง การพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้วงจร PDCA ที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน    
    นําไปสู่การดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด คือการวางแผนงานของสถานศึกษา      
ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม  
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและมีเปูาประสงค์ ที่ชัดเจน และมีการกําหนดตัวชี้วัด  โดยเทียบเคียง  
กับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง เพ่ือนําการปฏิบัติโดยผู้ เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม นําไปสู่การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฎิบัติการประจําปี ที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การนําแผนสู่การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

3. การตรวจสอบติดตาม การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงาน   
4. การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/งาน 
5. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
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Check การด าเนินการ 
ผลสะท้อน: องค์ภายนอกให้การยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อํานวยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ีอการจัดรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย ดร.ธนภัทร มั่นคง ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อเรื่อง 
การขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงานจัดทํารูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรม
แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม ่
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2. วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.ธนภัทร มั่นคง อนุกรรมการ เข้าร่วมตรวจ สถานศึกษาอาชีวศึกษา รางวัล
พระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด 2 
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3. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ รับมอบโล่จาก                       
ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ไว้วางใจให้ทํางานรับใช้สมาคมในต่ําแหน่งอุปนายกสมาคมฯ        
ฝุายวิชาการ ในวาระ 2562-2564 
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4. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจําปีการศึกษา 
2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้านอาชีวศึกษาด้วย
คะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 
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5. เป็นสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

 

 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุาย                         

ในสถานศึกษาและผู้เรียน  
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปูาหมาย แนว

ทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีวิธีดําเนินการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

5. มีการจัดทํารายงาน และนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัย
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 

  Act (ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป) 
  จุดควรพัฒนา 

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ นําความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

2. อาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของระบบงานประกันคุณภาพ   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของอาจารย์และบุคลากร  

นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น  
2. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือที่

ครูและบุคลากร จะได้มีความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพมากข้ึน 
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สวนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผล
การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือกําหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขอ ง
สถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอด
เยี่ยม”รายละเอียด ดังนี้ 

 จากการที่วิทยาลัยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากรายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้
สถานการณ์ Covid – 19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กดทรอนิกส์) ด้านการอาชีวศึกษา ในการ
ประเมินรอบที4่ ซึ่งได้รับคําแนะนําไว้ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
จุดควรพัฒนา  
๑. การติดตามข้อมูลของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาทั้งผู้เรียนในหลักสูตรปรกติ รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบทวิภาคี การเรียบแบบสะสมหน่วยกิต หรือการเรียนแบบ Block Course รวมถึงการเก็บข้อมูลปัญหา
ของการ Drop Out ของผู้เรียนซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป  

๒. ควรจัดทําสรุปรายงานผลของแต่ละโครงการและจัดให้มีการประเมินผลโครงการ ว่ าเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพ่ือให้การดําเนินโครงการเกิดประโยชน์ คุ้มค่า ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
จุดควรพัฒนา 

 ๑. ปรับแผนการเรียนรู้ที่เพ่ิมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้
ในการสอนมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Application ช่วยในการจัดการเรียนรู้ จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 ๒. ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ หลักสูตรฐานสมรรถนะแต่ละปีการศึกษา ควรพีฒนาเชิงระบบ 
มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย ระบบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
ร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละระบบจะมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรฐานที่ ๓ การสร่างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดควรพัฒนา 
 ๑. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและครูผู้สอน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสนร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในระบต่างๆ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถขยายผลเผยแพร่
ผลงานไปสู่ชุมชน 
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 ๒. สถานศึกษาควรพัฒนาขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัย โรงเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียน
สายอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น Pre Vocational Education :Pre-VEd.) ภายใต้การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและโรงเรียนร่วมจัดทําหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 โดยในปีการศึกษา 2565 ได้นําไปสู่การกําหนดเป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรมไว้ในแผนดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
    1.1 ด้านความรู้ ๑. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Block Course 
๒. งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
๓. งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้
ทํางานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างานหรือเป็น
เจ้าของกิจการ (คิดย้อนหลัง 3 ปี) 
๔. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
          ที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ๑. โครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ 
๓. โครงการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ 
๔. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning 
๕. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
๖ . โ ค รงการสนับสนุ น เครื่ อ งมื อ  อุปกรณ์  สื่ อ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    2.3 ด้านบริหารจัดการ 
    2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑. โครงการงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครู

และบุคลากร 
๒. โครงการส่งเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   
          งานวิจัย 

 

           ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย หน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ        
และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 

ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ปรากฎผลดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง       
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
การด าเนินการ 

1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

2 การจั ดทํ าแผนพัฒนาการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
มีองค์ประกอบสมบูรณ์ มี SWOT วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ภารกิจ 
3. องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคล้องกัน 
4.  แผนงานโครงการสอดคล้ องกับการ พัฒนา
มาตรฐาน/ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

1. มีการบันทึกข้อมูลการประเมินผ่านระบบออนไลน์
เชิงปริมาณและคุณภาพผ่านเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน 

5 กา รติ ด ต ามผลกา รดํ า เ นิ น ก า ร  เ พ่ื อ พัฒนา
สถานศึกษา 

1. มีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลการประเมินใน
ระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์  
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ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินการ 

6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. เขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน์       
ผ่าน เว็บไซต์ โดยนําเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือสะท้อนผลการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นประเมิน 
2. พิมพ์รายงานการประเมินตนเองจากระบบออนไลน์ 
3. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนา
สถานศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา  พ.ศ.2561            

โดยภาพรวม จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.97) โดยมี
ผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน ดังนี้  

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มี คุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.16) เมื่อจําแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผล ดังนี้  

2.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.08)  
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม             
(ร้อยละ 97.08)  
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.31)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ               
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
2. ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้           
ในครั้งแรก  
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
4. ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ  
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
6. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง ประโยชน์
ให้กับ ชุมชน และสังคม  

 
 



263 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน  
2. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์         
ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพ 

   ในระดับท่ีสูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่  
หลักสูตรกําหนด  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย         
ให้เข้าร่วม การประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ หรือมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะ วิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

2.2 มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)                 
เมื่อจําแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)  
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม             
(ร้อยละ 100)  
2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 100)  
2.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน          
ในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน  
3. ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสําหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะ ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ  
4. ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ใน      
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
5. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายได้
อย่างมีคุณภาพ  
6. ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล 
ได้เต็มศักยภาพ  
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8. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช้          
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้
นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่กําหนด  
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ  
12. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ  
13. สถานศึกษามีอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม                
มีความพร้อม เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
14. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบ การ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
15. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อม และ เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ  
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานสารสนเทศภายใน สถานศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ  
17. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง ประโยชน์
ให้กับ ชุมชนและสังคม  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 –  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

-  
2.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.5)        
เมื่อจําแนก เป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้  

2.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 100)  
2.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 92.5)  
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จุดเด่น  

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช้           
ในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม        
และใช้ นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายที่กําหนด  
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สถานศึกษาอย่าง
มี ประสิทธิภาพ  
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี คุณภาพ         
5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง ประโยชน์
ให้กับ ชุมชนและสังคม  
6. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่  หลากหลายได้
อย่าง มีคุณภาพ  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์          
ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ให้เข้า
ร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติหรือมี
การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                 
พ.ศ. 2561 
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รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

1. รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 
https://drive.google.com/drive/folders/1LDQrlS1k-CjTIIm9Z_p2SiipgHdajQu2 

 
2. รางวัลและผลงานของ ครู 

                                             แผนกการบัญชี 

https://drive.google.com/drive/folders/1UcT61mCQWwN8-_g7TePgUN7_OSQ13AgL 

     
แผนกการตลาด 

https://drive.google.com/drive/folders/1X-HcSqUWb23BxLYGRf435iDOHXy7MYb2 
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แผนกธุรกิจค้าปลีก 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZQUvYwBzcYfp9myPilAygQl7V8iDzs4d 

 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZQUvYwBzcYfp9myPilAygQl7V8iDzs4d 

 
แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

https://drive.google.com/drive/folders/1natsRof3JlFwgr2qcieZSy38FhNdIlwt 
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แผนกภาษาต่างประเทศ 

https://drive.google.com/drive/folders/1XRZafmhAeJS6iC16uTYeoUO3CZkMgnPK    

 
แผนกสามัญ 

https://drive.google.com/drive/folders/1yufwA8GbCXPdzqN4u32aa8A0xeWSTgDc 

 
แผนกช่างยนต์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1pCJUU0L0KLj6TJLrqA-PgN50GSykfX8U              
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แผนกไฟฟ้าก าลัง 

https://drive.google.com/drive/folders/1q2xCvr8G9ZbTTTE6LkdiaDJfqoRx-XCz

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
https://drive.google.com/drive/folders/19rjvFZEhm_YnPKKiwm8P10HbfqsNpNpm 
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3. รางวัลและผลงาน ของบุคลากร 

ฝ่ายวิชาการ 
https://drive.google.com/drive/folders/1cGnkD9FsU5Y6u7xUNrBlGeV3uzFC-RpL 

 

 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4XMqLamzmVqYPrqvkP1rTylGI3wgkPG 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

https://drive.google.com/drive/folders/1381X-0RZlpy4BXzoGKxvf1J68Vbsu1ux 
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ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายประกันคุณภาพ 

https://drive.google.com/drive/folders/1vaIwH22P4R-Sfg6PEi-fu_ZX3aSTo3bI 

 

แบบรายงานพัฒนาตนเอง 
 

1. แบบรายงานพัฒนาตนเอง ของผู้บริหาร 

 
2. แบบรายงานพัฒนาตนเอง ของครู 

แผนกการบัญชี 
https://drive.google.com/drive/folders/1FW2iloBiOO_TKafv6rE_qDhQc1CuNEFA 

 



273 
 

 

 

แผนกการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก 

https://drive.google.com/drive/folders/1LEiIP04bEVrc9SIHWGqV75QQnIs9_Cla 

 

แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม
https://drive.google.com/drive/folders/1N9Ur8rybNZsi8r4o3MWkgdkod6QPYVog 

 

แผนกภาษาต่างประเทศ 

https://drive.google.com/drive/folders/1kC7WyLWxLJ10rCG5mVau3FhDw-XGFlIO 

 



274 
 

 

 

แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://drive.google.com/drive/folders/1n-o_lBjrbLKsfi8RxQdWdKn0Rxe6Crxp 

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

https://drive.google.com/drive/folders/16tYAR4HkE338uEs7IpJSFI2RGxE0uMl7 

 

แผนกฟ้าก าลัง 

https://drive.google.com/drive/folders/1_fW6v4DBKJJcc7uSDA4fwZ3x692B2ckX 
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แผนกช่างยนต์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1r76vuVsidJUWQez3NxUwcaShWmFk33A4 

 
แผนกสามัญ 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUB-zDDKlFaAgk2I4k4Ddtno_PvOP6xX 

 

3. แบบรายงานพัฒนาตนเอง ของบุคลากร 
ฝ่ายวิชาการ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_A2ZBeAlssr3pjtQvFEBrX7hdYC-VQgy 
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ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
https://drive.google.com/drive/folders/1dRR9WcL5O2tdMHETsZzgKwHRKL7zilU9 

 
ฝ่ายการเงิน/ประกันคุณภาพ 

https://drive.google.com/drive/folders/1QpJClDTpZB97HhXqEXzRZRdFq-TBri9c 

 
ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดซื้อ 

https://drive.google.com/drive/folders/1IaE-fRuqr-aLgB5agK3-cRTTAqNVM0JC             
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รายงานผลตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 27 ข้อ 

1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.1.pdf 

 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.2.pdf 

                           
1.3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.3.pdf 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย       

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.4.pdf     

 
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.5.pdf 

               
 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.6.pdf 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.7.pdf 

 
1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.8.pdf 

        
1.9 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/1.9.pdf 
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2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ  
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/2.1.1.pdf 

 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม  

      หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/2.1.2.pdf 
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2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/2.2.1.pdf 

 
  

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช้  
      ในการจัดการเรียนการสอน  http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/2.2.2.pdf 
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3. ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 
     3.1 ด้านครูผู้สอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.1.1.pdf 

      
           3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.1.2.pdf 

       
        3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.1.3. 

                            



283 
 

 

 
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา   

 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.2.1.pdf 

 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.2.2.pdf 

 
3.2.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/3.2.3.pdf 
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4. ดานการมีสวนรวม 
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/4.1.pdf 

      
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/4.2.pdf 

    
4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/4.3.pdf 
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   5. ดานปจจัยพื้นฐาน 
 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟาร์ม 

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/5.1.pdf 

    
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/5.2.pdf 

 
5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/5.3.pdf 
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5.4  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา           

http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/5.4.pdf 

 

5.5  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
http://www.payaptechno.ac.th/sar/pdf/2564/5.5.pdf 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 2564 
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