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ค าน า 
 

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

โดยมีกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขั้นตอนงานประกันคุณภาพ
ภายในโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรประชุมเพ่ือสรุปงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี สรุปโครงการ กิจกรรม 
หลังจากนั้นทีมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยโดยแต่ละสาขาวิชาและส่วนงานมาร่วมกันสรุปรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี
การศึกษา2561 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยฯจึงได้จัดท า รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
          
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
 ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ประเด็นการประเมิน 1.3 ด้านคุ๋ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ประเด็นการประเมิน 1.4 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา     
วิชาชีพ (เพ่ิมเติม)  
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมิน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ประเด็นการประเมิน 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 
  ประเด็นการประเมิน 2.5 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (เพ่ิมเติม)  
  
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ดังนั้น รายงาน เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่สถานศึกษาที่ได้ติดอาวุธทางปัญญาและน าพาผู้เรียน ครู 
บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งคุณภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
 

 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

                                                                      พฤษภาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1.1  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 

72.73 ของจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

  1.1.2 ผู้ เรียนร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม             

มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความ

เป็นไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

มีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับการประเมิน ระดับจังหวัด ผลการประเมิน

ระดับ ผ่าน 

  1.1.3 ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

อิสระ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ        

ได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก          

1.1.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยในสถานศึกษาและได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ระดับชาติ 

   1.1.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษาและได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ    

   1.1.6 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง

แรกคิดเป็นร้อยละ 89  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
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 1.1.7 จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                            ที่
ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ปวส.           
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

   1.1.8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช . และ ปวส . ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา                

ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 89.24 ของจ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

   1.1.9  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพโดยผ่าน

กระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 96.58 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

  1.10 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบประเภทวิชาที่ จัดการเรียน 

การสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการใน

ทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

   1.11  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติม โดยมีจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด  

   1.12 การจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูผู้สอน มีการวิเคราะห์

หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 

   1.13 จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูทั้งหมด  

   1.14 ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละร้อยละ 98.18 ของ

ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และ

ประเมินผลตามสภาพจริง   

   1.15 ครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดท าข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล

สารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี

บรรยากาศที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้และครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน                 

คิดเป็นร้อยละ 100  
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1.16 ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ               

คิดเป็นร้อยละ 98.18  ของจ านวนครูทั้งหมด 

   1.17 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาและมีผลการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร อยู่ในระดับ         

ดีมาก 

   1.18 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีผล

การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

     1.19 บริหารสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาร้อยละ 93.41 ของจ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด  

   1.20 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี วิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 15 สาขาวิชาและได้จัดการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 60 

   1.21 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากร อยละ 100 ของ

สาขาวิชาหรือสาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน 

   1.22 สถานศึกษามี การบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับคุณภาพ        

ดีมาก 

   1.23 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี 

ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานรอยละ 6.89 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ

คุณภาพ ดีมาก 
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1.24 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ

สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ ดี 

   1.25 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและ

เพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าใช้บริการร้อยละ 71.68 และมีผล

การประเมินจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ ดี 

   1.26 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท( Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลข

ไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) 

ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว  

   1.27 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการ

จัดการเรียน การสอน การสืบค้น จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดของ

สถานศึกษา 

1.2 จุดเด่น 
1. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผ่านระบบคัดกรองทั้งด้านงาน 

วิชาการ งานกิจการนักศึกษาและการใช้ชีวิตในวิทยาลัย 
2. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการ 

ออกกลางคัน โดยการจัดให้มีการเยี่ยมบ้านระหว่างภาคเรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีการขาดเรียนติดต่อกัน 
3. ให้ความส าคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ จึงสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ครอบคลุมทุกด้าน 

4. มีการน านโยบายที่ส าคัญมาก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  

ท าให้ในทุกปีการศึกษา  

5. นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจในการเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ 

ละด้านอย่างดีมาก ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 
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6. วิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในทรัพยากรด้านต่างๆ จากภายนอกเป็น 

ในบางกิจกรรมท าให้มีมีงบประมาณมาด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี  

7. ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 

โดยมีผู้ด าเนินการในโครงการมาแล้วถึง 3 รุ่นด้วยกัน และได้  รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เกรียติคุณเพ่ือแสดงว่าการจัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ

การศึกษาที่เด่นชัด และเป็นรูปธรรม ในระดับก้าวหน้า  

8. มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้าน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง   

   9. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

10. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น  
ร่วมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาล นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถชนะการแข่งขันและและเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติได้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 

11. สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าในจังหวัด 
รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือท าความร่วมมือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 
   12. วิทยาลัยได้มีการจัดชั่วโมงในการติว V-NET ให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 และ
ปวส. 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 
   13. วิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ฝึกทักษะการท างาน
พ้ืนฐาน ( Skill For Work )โดยการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างชัดเจนทุกสาขาวิชา  
   14. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง  

15. มีสถานประกอบการ ชุมชน เข้าร่วมจัดกิจกรรม จัดวิทยากร เพ่ือส่งเสริมการ 
เรียนรู้ของนักศึกษาตามสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา 
    

    16. ส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning 
   17. ส่ ง เสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครู ผู้ สอนมีการวิ เคราะห์หลักสู ตรรายวิชา                 
เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือน ามาพัฒนา 
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             ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
   18. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาคเรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้า
แผนกและผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน 

19. ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยให้ 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เล่ม  

20. วิทยาลัยมีระบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์ที่เข้มแข็ง  
โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการประเมินให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

21. วิทยาลัยฯมีการจัดการน าเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   22. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน
โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา  

23. ในการจัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา แผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
   24. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบ 
Hard Copy และ Soft  Copy พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   25. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถ้วนทั้เพ่ือประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานสามารถติดตามตรวจสอบเพ่ือด าเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
   26. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน  
  27. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
   28. สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตาม
พันธกิจ มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
   29. มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ท ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุก
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
    

30. จัดท าแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ       ต่อการใช้งาน  
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

   1. พัฒนาระบบการติดตามการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นราย
ภาคเรียน 

2. ต้องแสวงหาการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกเพ่ิมเติม 

     3. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้นและต่อเนื่องเป็นประจ า 

 4. การวางแผนในการขยายขอบเขตการด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะ 

วิสาหกิจเพ่ือการศึกษาไปยังสาขางานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ

นักศึกษา 

   5. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์         

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

 6. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ 

นานาชาติ 

   7. ช่วงเวลาในการจัดการติว V-NET มีความกระชั้นชิดมากจนเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อ
ช่วงเวลาการเรียนรายวิชาปกติของนักศึกษา 
   8.  นั กศึ กษ า ไม่ เ ห็ น ค ว ามส า คัญ ในกา ร เ ข้ า ร่ ว มก า รติ ว  V-NET และทดสอบ                      
Pre V-NET จึงท าให้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ V-NET อยู่ในระดับผ่านเท่านั้น 
   9. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่าน
ช่องทาง Social Mediaและมีการวางก าหนดเวลาในการติดตามอย่างเป็นระบบ   

10. ควรน าข้อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษามา 
วิเคราะห์ร่วมกับสิ่งที่สถานประกอบการแนะน า เพ่ือพัฒนาข้อสอบวัดสมรรถนะประจ าชั้นปี ที่มีความสอดคล้องกับ
การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพในชั้นปีสุดท้าย 

11. ควรมีการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นระยะๆเพ่ือที่จะสามารถ 
ก ากับติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   12. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคร ู
   13. ขยายการมีส่วนร่วมโดยการร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษาภาครัฐบาล
และเอกชนด้วยกันมากขึ้นในลักษณะความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

14. จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ งให้
ด าเนินการกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

15. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้
เป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

   16. ควรแนะแนวการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา 
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         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

17. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือ 
ห้องสมุดเพ่ือเพ่ิมสถิติของผู้ใช้บริการ    
   18. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรเพ่ิมความเร็ว
แพ็กเกจอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงกับผู้ให้บริการด้วยความเร็ว 500 เมกะบิตต่อวินาที(500 Mbps) 
  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. มีระบบการก ากับดูแลผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก กลางคัน 
(Drop out) ของผู้เรียน โดยมอบหมายรอง ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือดูแลเอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาที่มี พ้ืน
ฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยมค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชาสามัญช่วยสอนและปรับพ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่ อน
ให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียนปกติเป็นกรณีพิเศษ 
   2. วิทยาลัยจะต้องหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกให้มากขึ้นในการเข้ามาช่วย
สนับสนุนในด้านงบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ท ากิจกรรมที่มี่ความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

3. วิทยาลัยต้องหาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับ 
ชุมชนมากยิ่งขึ้น  
   4. หาเวทีส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและวิทยาลัย 
   5. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
โดยมีแผนงานและงบประมาณสนับสนุน 

   6. สถานศึกษาควรวางแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดงาน และมาตรฐาน
วิชาชีพ  
   7. ควรมีจัดการติว V-NET ตั้งแต่ช่วงกลางภาคเรียนที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการ  ติวอ
ย่างละเอียดครบถ้วนทุกเนื้อหาและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาปกติ 

8. มีการตั้งกลุ่ม facebook กลุ่ม Line ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนต่อ การท างาน  
   9. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้แต่ละสาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้
แลกเปลี่ยนวิธีการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
   10. สถานศึกษาควรคัดเลือกรายวิขาที่มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาได้อย่างโดดเด่น น ามา
เป็นตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาในปีต่อไป 
   11. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงและให้ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู และการ  
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          เขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

12. สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกกิจกรรมของครูผู้สอนที่โดดเด่นของแต่ละแผนก  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมส าหรับการจัดท า
ชุดการรเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
   13. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ให้ได้รับรางวัล ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
   14. ให้รางวัล หรือ เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการ
บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูผู้สอน และสร้างก าลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป 
   15. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยกับโรงเรี ยนใน
เครือข่าย 
   16. มีแผนงานการแสวงหาความร่วมมือ ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   17. สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

18. วิทยาลัยควรประชุมสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการจัดการเรียน 

การสอนทวิภาคีทุกปีการศึกษาเพ่ือร่วมกันสรุปผลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี และช่วยกันพัฒนา

หลักสูตร แผนการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   19. การบริการชุมชมมีการก าหนดช่วงระยะเวลาไว้ล่วงหน้า โดยการสรุปกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ 
วิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
   20. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้เป็น
ระบบเช่น ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ด้านสถานประกอบการและตลาดแรงงาน อาคารสถานที่ รวมทั้งข้อมูลงานประกัน
คุณภาพอ่ืนๆ   
   21. น านักศักษามีส่วนร่วมในการดูแลระบบต่าง ๆ ด้านสาธารณูปโภค โดยผ่าน อวท. 
ชมรมซ่อมสร้าง ชมรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร 
 
   22. พัฒนาเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ททุกจุดให้รองรับ Gigabit Lan 
10/100/1000 Mbps 
   23. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ควรเพ่ิมจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้
สายภายนอกให้ทั่วถึงบริเวรด้านนอกอาคาร บริเวณจุดพักผ่อน 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  

 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  ผู้บริหารวิทยาลัย มีการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใช้หลักการบริหาร แบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) มีกลยุทธ์ในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในกลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

นโยบาย 
 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์  
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือชีวิตจริงให้แก่ผู้เรียน 
 4. ปลูกฝังค่านิยมความเชื่อที่ดีต่อเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้เรียน 

    5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลตามสภาพจริง 
6. พัฒนาความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้วยการร่วมมือของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
เชียงใหม่-ล าพูน 

โครงการ/กิจกรรม  
  1. โครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

2. โครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกันทั้งสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
Professional Learning Community (PLC) 

 3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม 
 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4.โครงการสัมมนาเส้นทางอาชีพให้ผู้ปกครองและผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 5. โครงการอบรมครูเรื่องการการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 6. โครงการนิเทศการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

7. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน                 เชียงใหม่-
ล าพูน 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุ 

เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกๆนโยบายจนส่งผลให้มีรางวัลแห่งความส าเร็จอาทิเช่น 
1. วิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีความ 

ร่วมมือผ่านการลงนามข้อตกลงร่วมกันจ านวนทั้งสิ้น 32 แห่ง และในแต่ละปียังขยายความร่วมมือออกไปอีก 
2. วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการ 

ตรวจประเมินจากศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือซึ่งได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน โดยในปี 2560 ได้รับรางวัล จัดตั้งและ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม มอบรางวัลโดย ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ 
เลาขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในปี 2561 ได้รับรางวัลในระดับก้าวหน้าต่อเนื่อง และมี
การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษา มอบรางวัลโดย ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลาขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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3. วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ 
บริหารธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับอนุมัตจากส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C จ านวน 5 คน และมี
ครูผู้ก ากับลูกเสือที่ผ่านการอบรมขั้นความรู้เบื่องต้น B.T.C จ านวน 10 คน 

4. วิทยาลัยจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบและเป็นรูปธรรมได้รับประกาศจัดตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ส่งเข้าร่วมการ
ประชุมองค์การวิชาชีพทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ได้รับการประเมินการจัดตั้งในระดับผ่าน  

5. ไดรับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรกมการการอาชีวศึกษาให้เข้าร่วมอบรม 
โรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนรุ่นที่ 1 และร่วมเป็นวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม                        
โดยมูลนิธิสถิรคุณ  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Pratice ) ได้แก่ 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจด้านการบริหารสถานศึกษาจนประสบ 

ความส าเร็จได้รับการยอมรับจ าส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)โดยได้รับการเชิญเข้าร่วม
สถานศึกษาโดดเด่น 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 1 เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เหตุเพราะว่าวิทยาลัยใช้งานประกัน
คุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารสถานศึกษา ดังค าที่ว่า หากเปรียบงานวิชาการคือสมองของสถานศึกษ า 
งานกิจการนักศึกษาคือร่างกายอวัยวะ ส่วนงานประกันคุณภาพเปรียบเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงบริหารสถานศึกษาโดยการใช้งานประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญตลอดมา  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยงานประกันคุณภาพ 
 2. เพ่ือรักษา ระดับคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  
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 กรอบแนวคิด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ACT  (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
1. ร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ 
    สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาตามเกณฑ ์
    การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของ 
    สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
    พ.ศ.2561 
2. ร่วมก าหนด แก้ไข ปรับปรุง โครงการและ 
    กิจกรรมในปีต่อไปตามผลการวิเคราะห์ 
    สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
3. ประกาศผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างการรับรู้ 
    ร่วมกันในสิ่งที่จะพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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วิธีการด าเนินงาน 

 แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง 
ที่ส าคัญส าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยจึงปรับใช้กับการบริหารคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางดังนี้  
Plan (เน้นการมีส่วนร่วม)  
 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
 3. นโยบายของผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 
 4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ   

    5. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
 6. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2561-2563  

      7. แผนปฎิบัติการประจ าปี 2561  
 DO (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้)  

 1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา อบรมเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพ 
 2. มอบหมายผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. มอบหมายผู้บริหารระดับกลาง(หัวหน้าแผนกและหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ ประเด็นการ 
4. ประเมินตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 
5. มอบหมายครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับผิดชอบโครงการและกิจกรรม  
6. ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ ตามกระบวนการคุณภาพในวิทยาลัย  

Check  (เน้นการจัดการความรู้)  
         1. บริหารงานประกันคุณภาพด้วยระบบ Agenda รายสัปดาห์ 

2. ผู้บริหารตรวจสอบการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ 
3. ครูและบุคลากรทุกคนร่วมสรุปและน าเสนอผลการด าเนิงานรายภาคเรียน 
4. ทุกๆมาตรฐานจัดการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
5. ผู้บริหารระดับสูงนิเทศการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน  

ACT  (เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
         1. ร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์การประเมิน 

ตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
         2. ร่วมก าหนด แก้ไข ปรับปรุง โครงการและกิจกรรมในปีต่อไปตามผลการวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
     3. ประกาศผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสิ่งที่จะพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

  
 
 
 
 



           14 
 

 

 
 ผลการด าเนินงาน 
  วิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในรับระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 80 

 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินนี้เป็นเพียงผลการประเมินที่ได้จากกระปฎิบัติเท่านั้น ที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงองค์กร 

 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  
  ประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดคือวิทยาลัยของเรามีความน่าเชื่อถือจากหน่วงงานภายนอกว่าจัด 

 การศึกษาได้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้นักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และยังจัดการศึกษาได้อยู่ในสถานการณ์ ที่แข่งขันกันสูง ยืนหยัดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจนทุก
วันนี้ ( คุณภาพ=ภาพของเรา)  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ได้แก่ 

 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

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

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้ส ารวจความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยเริ่ม
ตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์จน
เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปี
การศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.
เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีการศึกษา 2544 นี้
นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 500 คน ในปีการศึกษา 
2554  วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่อ
อย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ” 
นับจากนั้นเป็นต้นมา 

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

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



           

16 
 

 

 
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2561  
 

 

 

 

 

นายนวรัต  คณะกะรัต 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายอุทัย สุวรรณเรือง 

ผู้จัดการ 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการร่วม       
4 ฝ่าย 

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

นายเกียรติศักดิ์  อยู่ด ี
ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ 

นางสาวรุ่งนภา  ชาญเช่ียว 
ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรยีนนักศึกษา 

นายเอกชัย ใจเมคา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 
- งานอาคาร สถานท่ี  
- งานทะเบียน 

- ประชาสัมพันธ์ 
 

-  งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- งานส่งเสริมผลผลติ การค้า
และประกอบธุรกิจ  
 

-  งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานครูที่ปรึกษา 

- งานปกครอง 

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน  
- งานดูแลความปลอดภัยและ
จราจร 

- งานติดตามการขาดเรียน 

- งานป้องกันความเสี่ยง 6 ด้าน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

 

-  แผนกวิชา 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน  
- งานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- งานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

- งานหลักสตูรระยะสั้น EtoE 

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

 
 
 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง  
ผู้อ านวยการ 

นายเอกชัย  ใจเมคา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายเกียรติศักด์ิ  อยู่ดี 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

แผนงานและความร่วมมือ  

นางสาวรุ่งนภา  ชาญเชี่ยว 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

พัฒนางานกิจการนักศึกษา  

นายเชิดชูเกียรติ ผาค า 

หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
นายชานนท์  เทพค า 

หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายเกียรติศักด์ิ  อยู่ดี 

หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 
นายเกียรติศักด์ิ  คนธสิงห์ 

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส ์

นายกานต์  อะตามา 

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวปภาวรินทร์  นักธรรมมา 

หัวหน้าแผนกการตลาด 

 

นางสาวศิริขวัญ  จันทรพ์ลอย 
หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยวและ

หัวหน้าแผนกการโรงแรม 

นางสาวยุรดี  สนรักษา 

หัวหน้าแผนก
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล 

หัวหน้าแผนกบัญชี 
นายวีระชัย    ใจค าปัน 

หัวหน้างานกีฬา 

ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

หัวหน้างานงานประกัน
คุณภาพ 

นายกัณทรากรณ์ ถาอิน 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
นางสาวบุพรรณี นันทจริยา 

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ งานวิจัยคร ู
นายปรีดา  ธงไหล 

หัวหน้างานทวิภาคี 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 
เท

ียบ
โอ

น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 
เท

ียบ
โอ

น 

ระดับ ปวช.           
สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 40   54   30   124 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 24   24   18   66 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

42   41   38 
  

121 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 98   87   97   282 
สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 127   115   63   305 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                         
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

24   21   19 
  

64 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 53   39   34   126 
รวม 408   381   299   1,088 

ระดับ ปวส.           
สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี) 17   16      33 
สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด) 10   4      15 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

14   19 
     

31 

สาขาวชิาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) 14   14      28 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว) 22   11      33 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์) 

36   24 
     

59 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

14   7 
     

23 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 8   16      25 
รวม 135   110      245 

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

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

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

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

รวม 36   76.60 
รวมทั้งหมด 215   65.15 

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

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 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์ 7 - - 7 - 

ฝ่ายทะเบียนวชิาการ 5 - - 5 - 

ฝ่ายอ านวยการ 2 - - 2 - 

ฝ่ายการเงิน 3 - - 3 - 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 4 - - 4 - 

รวม 21   21  
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จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ระดับ ปวช.          

สาขาวชิาการบัญช(ีสาขางานการบัญชี) 5 5 - 3 2 - - 5 - 
สาขาวชิาการตลาด(สาขางานการตลาด)  4 4 - 1 3 - 1 3 - 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๙ ๙ - ๕ ๔ - - ๙ - 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 8 8 - 4 4 - - 8 - 

สาขาวชิาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 7 7 - 2 5 - - 7 - 

สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 3 3 - 2 1 - - 3 - 

สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลงั) 2 2 - 1 1 - - 2 - 

ระดับ ปวส.          

สาขาวชิาการบัญช(ีสาขางานการบัญชี) 1 1 - - 1 - - 1 - 

สาขาวชิาการตลาด(สาขางานการตลาด) 1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

1 1 - 1 - - - 1 - 

สาขาวชิาการโรงแรม  
(สาขางานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม) 

๒ ๒ - - ๒ - - ๒ - 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) ๑ ๑ - - ๑ - - ๑ - 
สาขาวชิาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 2 2 - - 2 - 1 1 - 
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

2 2 - 1 1 - - 2 - 

สาขาวชิาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) ๑ ๑ - - ๑ - - ๑ - 

ครูสามัญ 6 6 - 5 1 - - 6 - 

รวม 55 55  26 29 - 2 53 - 
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2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

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

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

 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)  
4. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.)   
2. สาขาวิชาการโรงแรม (ระดับ ปวส.)  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) 

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

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวส.) 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
มีอาคารเรียนจ านวน........3............หลัง 
มีอาคารประกอบจ านวน........-.......หลัง 
ห้องเรียนมี..........43................ห้อง  
มีห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 

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

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

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอน 

2,430,980.27 42.47 
 

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

142,261 2.49 
 

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

342,788.67 5.99 
 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

706,809 12.35 

 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 612,282.25 10.70  
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

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

วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิต
จริงเข้าสู่ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนศึกษา 
“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เป็นอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯ ประสงค์แสดง

ความชัดเจนใน กระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้  
 คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เมื่อคิดเป็น ผู้เรียน    
จะสามารถแยกแยะความดีความชั่ว ถูกผิด  

เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  

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

อัตลักษณ์ของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา 
สาชาช่างยนต์ : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรม

ทันสมัย   
สาขาช่างไฟฟ้า : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทาง

สังคม       
สาขาการท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์ บริการ        

ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
                      สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้าน

ความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
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2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เป็นอาณาจักรที่หมายถึง

การพัฒนาก าลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่ โดดเด่น โดยเน้น Sector-Based and Place-Based 
Strategies  ภายในปี 2561 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมอย่างมุ่งม่ันที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   
2. ส่งเสริมงานวิชาการ ผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่น  
3. ส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นคนดี      
4. ส่งเสริมนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา  
5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะการ        

ใช้ชีวิต  
6. สนับสนุนทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร บุคลากร เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการจัดการ

เรียนการสอน และพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ  
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้รับการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ตรง

ตามสาขา  
8. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
9. ส่งเสริมการท านุบ ารุง ศาสนา อนุรักษ์และพ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
10. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
11. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน 
12. ส่งเสริมด้านนโยบายและมาตรการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.6.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา  

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ในปีงบประมาณ 2560-2561 ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่องได้รับคัดเลือก 
เป็น 1 ใน 15 สถานศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 480 แห่ง  ทั่วประเทศ ณ โรงแรมบางแสน    
เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

2. ทีม Smart Fin วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวัตกรรมการสอนของครู ผลงานด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ในโครงการ Fin.ดี We Can Do. จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียงและ     
ยุวสถิรคุณ จัดการแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ได้รับรางวัล "สถาบันอาชีวศึกษา
ประชาธิปไตยต้นแบบเอกชน"  จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในวันที่ 28 ก.พ. 2562 ณ วชิราวุธวิทยาลัย 

2.6.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 
ดร.ธนภัทร    มั่นคง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีเยี่ยม ในการ

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเอกชัย   ใจเมคา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก ในการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับการประเมินผลงาน     
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเกียรติศักดิ์    อยู่ดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับการประเมินผลงานใน 
ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายเอกชัย   ใจเมคา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับกียรติคุณ เป็นครูดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับอาชีวศึกษา จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ          
ในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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นางสาวรุ่งนภา  ชาญเชี่ยว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะ เลิศ                  
ในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2.6.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล  “ครูดีศรีสถาบัน” ประจ าปี 2562 

“101 ปี การศึกษาเอกชน  เพ่ือร่วมพัฒนาเยาวชนไทย” วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ประจ าปี 2562 
จังหวัด พิษณุโลก  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019) 

นายพรชัย    มูลแก้ว ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ  รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

สิบเอก กันต์ทรากรณ์   ถาอิน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

นายทศวรรษ  ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธิดารินทร์  มงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสถาพร  อ านา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Private  
school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธันย์รดา   ทองช้อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
การประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 

นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลงาน
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายวีระชัย    ใจค าปัน  หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์   หัวหน้าแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ
ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นางสาวปภาวรินท์   นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ
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ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นางสาวขนิษฐา   ปวนใจชม  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ
ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นางสาวสายใจ   ธรฤทธิ์   ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นางสาวจิตรลดา   จิตรกูล  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์  ได้รับเกียรติบัตร น าเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานเรื่อง แจ้งเตือนอัจริยะด้วย Line  Notify  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 2-6  กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพมหานคร 

นายบุญญวรรษ   สุวรรณทับ ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์  ได้รับเกียรติบัตร น าเสนอผลงานเข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการผลงานเรื่อง แจ้งเตือนอัจริยะด้วย Line  Notify  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 2-6  กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพมหานคร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561   

นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 

ประเภททักษะ  การขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววรัษทญา   ยาสมุทร  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 
ประเภททักษะ  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง               
ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวปภาวรินทร์    นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภท
พาณิชยกรรม ครูผู้ควบคุม ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอน าคต        
แห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอั นดับที่ 1         
ระดับเหรียญเงิน  ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น       
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางชฏาภรณ์  ทาสุวรรณ  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน        
ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น            
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นายชานนท์   เชี่ยวชาญ  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

นางสาวปฎิพร   ชมชื่น  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
นายภาสกร   เย็นใจ ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  ประเภท

อุตสาหกรรม  ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
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ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววรัษทญา   ยาสมุทร  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ครูผู้ควบคุม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 

นายชานนทร์    เทพค า   ครู ผู้ ส อนประจ า แผนกช่ า งยนต์  ได้ รั บการประ เมินผล ง าน                              
ใน ระดับ ดีเยี่ยม ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเบญจวรรณ  เหลี่ยมจินดา  ครูผู้สอนประจ าแผนกการบัญชี ได้รับการประเมินผลงาน                   
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์  ครูผู้สอนประจ าแผนกการตลาด ได้รับการประเมินผลงาน                   
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิพงษ์   ยอดใสย์  ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก     
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสุ วพรรณ   ไชยศรี   ครู ผู้ สอนประจ าวิ ชาภาษาอังกฤษ ได้ รั บการประเมินผลงาน                          
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปภาวรินท์  นักธรรมา  ครูผู้สอนประจ าแผนกการตลาด ได้รับการประเมินผลงาน                   
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11       
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปนัดดา   จันทร์ไหว  ครูผู้สอนประจ าวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ได้รับการประเมินผลงานใน 
ระดับ ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้ งที่  11            
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
นางสาววรัษทญา  ยาสมุทร  ครูผู้สอนประจ าแผนกการบัญชี  ได้รับการประเมินผลงานใน         ระดับ 

ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัย
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เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาววารีวรรณ   ณ บางช้าง  ครูผู้สอนประจ าแผนกการตลาด  ได้รับการประเมินผลงานใน      
ระดับ ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจั ยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้ งที่  11               
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุพรรณี    นันทจริยา  ครูผู้สอนประจ าวิชาสังคมศึกษา  ได้รับการประเมินผลงานใน       
ระดับ ดีมาก  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้ งที่  11            
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนิชาภา   ปัญญากาศ  ครูผู้สอนประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการประเมินผลงานใน 
ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวขนิษฐา  ปวนใจชม  ครูผู้สอนประจ าแผนกการตลาด ได้รับการประเมินผลงาน                    
ใน ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปณิชา    อินทวงค์  ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก 
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายอานนท์   พัฒนกิจ ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก        
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปรีดา    ธงไหล   เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก ในการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเกียรติศักดิ์   คนธสิงห์  ครูผู้สอนประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการประเมินผลงาน             
ใน ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวีระชัย   ใจค าปัน  ครูผู้สอนประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประเมินผลงาน                   ใน 
ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายชนตร์นนท์   ภีระค า  ครูผู้สอนประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการประเมินผลงาน                
ใน ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี 
นายภาสกร  เย็นใจ ครูผู้สอนประจ าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการประเมินผลงาน ใน ระดับ ดี        

ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายเชิดชูเกียรติ์    ผาค า  ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี       
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปวเรศ  อินทจักร์  ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี          
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวไอลดา    ไชโย  ครูผู้สอนประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได้รับการประเมินผลงานใน      
ระดับ ดี  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11   สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 
นางสาวอนงค์  แซ่แต้  ครูผู้สอนประจ าวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี         

ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจุทามาศ   ปันค ามูล  ครูผู้สอนประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการประเมินผลงาน      
ใน ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้ งที่  11                
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุษยามาศ ปันค ามูล  ครูผู้สอนประจ าวิชาภาษาไทย ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี         
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวปวริศา  สุภาพัฒน์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี     
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธันย์รดา   ทองช้อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดี ในการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายพรชัย   มูลแก้ว  ครูผู้สอนประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได้รับการประเมินผลงาน                 
ใน ระดับ ผ่าน  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางชฎาภรณ์   ทาสุวรรณ  ครูผู้สอนประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได้รับการประเมินผลงาน              
ใน ระดับ ผ่าน  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี 
นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย  หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับการประเมินผลงานใน 

ระดับ ผ่าน  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววราภรณ์  วงศ์หาญ   ครูผู้สอนประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการประเมินผลงาน      
ใน ระดับ ผ่าน  ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอนิรุตติ์ จันตาธรรม  ครูผู้สอนประจ าแผนกช่างยนต์ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน     
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวิชาญ  เทิดพาณิชย์  ครูผู้สอนประจ าวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ได้รับการประเมินผลงานใน      
ระดับ ผ่าน ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนฤมล   ทองอนันต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน ใน
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่  11   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรชนก   อุดทา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน        
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจิรนันทร์   ศรีภิรมย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน             
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวมลธิชา  วังกาวี   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน                  
ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายปฐพล    คนไว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ผ่าน ในการประกวด
แข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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2.6.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

นางสาวนิรมล ลิขิตผู้เจริญ ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ    
ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 พ.ค.2562 ณ สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 นายพิเชษฐพงศ์  บัวผัน  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง            
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่  2-6 กุมภาพันธ์  2562 ณ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  นายณัฐกิตติ์    ตัณฑ์วณิช  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง        
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้ งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561                 
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่  2-6 กุมภาพันธ์  2562 ณ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33    

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 

2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง         

มีรายละเอียดดังนี้ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 

2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 

6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 

7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
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9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 

14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 

15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 

19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส.ได้รับ คะแนน 87 

คะแนน 

20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 

21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 

22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 

23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 

2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 



           

36 
 

 

7. การแข่งขันฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 

2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      

ได้รับคะแนน 63 คะแนน 

4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 

การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

นายพิเชษฐพงศ์  บัวผัน  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับ เหรียญทอง ทักษะการ 

ขายสินค้าออนไลน์  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     การแข่งขัน การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจ าปี

การศึกษา 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐกิตติ์    ตัณฑ์วณิช  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง          

ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย     การ

แข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 

ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

นางสาวบุษบา   อาญา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย  ระดับ เหรียญทองแดง ทักษะการ 

ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจ าปี

การศึกษา 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

นางสาวณัฐธิดา   บุญมา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง          
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ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การ

แข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 

ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

นางสาวบุษบา   อาญา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ทักษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวณัฐธิดา   บุญมา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ทักษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561   

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

นายพิเชษฐพงศ์   บัวผัน  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  แห่งประเทศไทย     

การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ    ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปี

การศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐกิตติ์    ตัณฑ์วณิช ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การ

แข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ    ระยะสั้น   ระดับจังหวัด  ประจ าปี

การศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

นายกมล   อัจจิมารุ่งโรจน์  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 1 ระดับ           

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561                   ณ 

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายชัยญาโชติ   อินทร์ทรง ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 1 ระดับ           

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561                     

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

4. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

นายธนากร   ค าปัน  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ เหรียญทอง       

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การ  นักวิชาชีพใน

อนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  

ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวคัทรินทร์   กองลา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ เหรียญ 

ทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  

ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพัชรินทร์   อรุณแก้ว  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ      

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวศิรินทร์ทิพย์    อินปัญญา  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ      

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสุพรรณพร   แวนแก้ว  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ      

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

5. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัล  

เหรียญเงิน 

นางสาวจันทร์พร    ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ระดับ เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

ประเภททักษะ การแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” การประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร

วิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสุปราณี   ภักดีโต ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ระดับ เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะ 

วิชาชีพ ประเภททักษะ การแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  การประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวเนตรทราย   สีมุ้ง  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ 

วิชาชีพ ประเภททักษะ การแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” การประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

6. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    

แต่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
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นายนพกร    บุญธรรม  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์   การประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

7. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

นางสาวนิรมล   ลิขิตผู้เจริญ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ เหรียญ 

เงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาววันทนีย์  ทองอนันต์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1              

ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น  ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

8.  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

นางสาวฑิตยา   ค ากล้า  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล  เหรียญเงิน ประเภทอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 

แห่งประเทศไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น   ระดับ

จังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวกุลสตรี   ศิริ  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล  เหรียญเงิน ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศ

ไทย การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น   ระดับจังหวัด  

ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด             
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 นางสาวธนวรรณ   รัศมี  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญทอง  ผลงาน YUMMY  Sauce  ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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นางสาวเนตรนภา   แสงใส  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญทอง  ผลงาน YUMMY  Sauce  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวอนุสรา   ชื่นชูวิทย์  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญทอง  ผลงาน YUMMY  Sauce  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561   

นายยงยศ  กุณกูล  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน Super  Cake แป้งเค้กส าเร็จรูป
ส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2561 

นางสาวเพ็ญรดี   โอมัล  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน Super  Cake แป้งเค้ก
ส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายรุ่งอรุณ  หมื่นแก้ว  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน กราโนล่า  สารพัดข้าว  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวขนิษฐา   ต๊ะนันกลาง ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน กราโนล่า  สารพัดข้าว 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวชลันทรี  ทัพสุขุม ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน นมข้นหวานละมุน ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

 นางสาววราภรณ์    แซ่หลิว ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน นมข้นหวานละมุน  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวบุษกร    หมื่นแสนล้าน ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  ผลงาน นมข้นหวานละมุน  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวนงคราญ   ลุงทอน ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน คุกกี้เสี่ยงทาย  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวรวิภา   ยะมะโน ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน คุกกี้เสี่ยงทาย ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวพัทธนันต์   สุรพล ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน คุกกี้เสี่ยงทาย ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  
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นางสาวอรนุช  แซ่ย้า ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน อุปกรณ์สั่งซื้ออาหาร
อิเล็กทรอนิกส์  Electronic  Food  Ordering  Equipment ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”   ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายศิลา  เวียรชัย ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน อุปกรณ์สั่งซื้ออาหาร
อิเล็กทรอนิกส์  Electronic  Food  Ordering  Equipment ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”      
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายณัฐพล   จันทร์พิศ ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน อุปกรณ์สั่งซื้ออาหาร
อิเล็กทรอนิกส์  Electronic  Food  Ordering  Equipment ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”   ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวณัฐพร   จีนเพชร ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน แจ้งเตือนอัจฉริยะ 
Smart  Alarm ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายนพกร   บุญธรรม ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน แจ้งเตือนอัจฉริยะ Smart  
Alarm ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2561  

นายชนายุทธ   ข าตุ้ม ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ผลงาน แจ้งเตือนอัจฉริยะ Smart  
Alarm ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2561 

นายสุวพิชญ์  นาคพิน ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงานเครื่องคัดมะนาวราคาประหยัด  Lemon-sized  
machines ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวพนิตนันท์   ชมภู ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงานเครื่องคัดมะนาวราคาประหยัด  Lemon-sized  
machines ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายเมืองชัย   วันนา ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ลดการเปรอะเปื้อนในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน  
เครื่องยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายใหม่  แก้วมา ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ลดการเปรอะเปื้อนในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน  
เครื่องยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายธีรภัทร์  ขันติวงศ์  ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ลดการเปรอะเปื้อนในการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        
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“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  
นายกิตติพงษ์   ปั้นทอง ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ถอดประกอบตลับลูกปืนของเพลา      

ลูกเบี้ยวรถจักยานยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายจิรัฏฐ์   เลาลี ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ถอดประกอบตลับลูกปืนของเพลา                 
ลูกเบี้ยวรถจักยานยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายน าโชค   ปอติ ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน อุปกรณ์ถอดประกอบตลับลูกปืนของเพลา             ลูก
เบี้ยวรถจักยานยนต์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายกิติชัย   ชัยลือ ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เครื่องจักรสานเพ่ือการเก็บเมี่ยง ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายเสาร์เพชร   ดวงดี  ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เครื่องจักรสานเพ่ือการเก็บเมี่ยง ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายสุพัฒน์ชัย   ปู่ค า  ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เครื่องจักรสานเพ่ือการเก็บเมี่ยง ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายวรเมธ  ค าวงค์ศรี ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เคสคอมพิวเตอร์จากท่อ  PVC (Smart  Case) 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายปิยพงศ์   ลุงค า ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เคสคอมพิวเตอร์จากท่อ  PVC (Smart  Case) 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นายธีรภัทร   สุทธิประภา ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน เคสคอมพิวเตอร์จากท่อ  PVC (Smart  Case) 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวจีระนันท์   ปัญญา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ าพริกนรกยกครัว  ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”              ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวจันทร์หอม   เตยะ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ าพริกนรกยกครัว  ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”               
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  

นางสาวแสงโย่   ลุงหม่อง ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ าพริกนรกยกครัว  ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”              ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  
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นายธีรพงษ์   หน่อแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน กระจกอัจฉริยะ ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายณัฐพงษ์   เฉลิมยุทธ ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน กระจกอัจฉริยะ ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายชัชชัย   กานุสนธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน กระจกอัจฉริยะ  ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นางสาวณัฐกานต์   ภิรมณ์  ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน รถบังคับด้วยแอพพลิเคชั่น  ประเภทที่ 6  
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นางสาวทิพย์สุดา   มูลเรือน ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน Bomb  Bomb  Foot (สบู่ระเบิดบ ารุงเท้า) 
ประเภทที ่7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นางสาวบุญฑริกา  ศรีวัฒนะ ได้รับรางวัลชมเชย   ผลงาน Bomb  Bomb  Foot (สบู่ระเบิดบ ารุง
เท้า) ประเภทที ่7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายนัฐพงษ์   แซ่ซิน ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน THE  HERO อุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ส าหรับเด็กท่ีติดภายใน ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย                           การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           จังหวัด
เชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นางสาวนรีกานต์   พานเหล็ก ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน THE  HERO อุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือส าหรับเด็กที่ติดภายใน ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายเกษมสุข   แสงเสวก ได้รับรางวัลชมเชย  ผลงาน THE  HERO อุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือส าหรับเด็กที่ติดภายใน ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย             
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายยุทธนา  เฉลิมเกียรติมณี ได้รับรางวัลชมเชย เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์
ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายสุรชัย   ศรีพล ได้รับรางวัลชมเชย เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
และบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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นายเอกชัย   สีดอ ได้รับรางวัลชมเชย เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
และบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge  Season 4 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 
Season 4  เพ่ือให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทักษะทางด้านวิชาชีพระหว่างสถานศึกษากับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด         

นักศึกษา ทีม PYT Yamaha Exciter หมายเลข 17 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 2 รางวัล            
ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2562 

นายชินวัตร ปุ่นลิด สาขาช่างยนต์ ห้อง AU 201 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 
ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่าย
ชาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 9 ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ( TO BE NUMBER ONE ) 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี  
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สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็นการประเมินดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ดานความรู   
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่ จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏบิัติงาน และการด ารงชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล องกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันต
อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ     
 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเป
นระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน   เปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูก  ตอง ครบถวน สมบูรณ  
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2.3 ดานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน วย

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

2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู    
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู   การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู    

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู

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

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค     
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์      

1) ดานความรู ใหสถานศึกษาราย+งานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู
ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
1.1.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 328 คน 

วิทยาลัยมีระบบ และกระบวนการในการดูแลผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
งานกิจการนักศึกษา 
1. มีระบบการเช็คการมาเรียนเป็นรายวัน โดยการเช็คจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการใช้

ระบบสารสนเทศในการเช็คการสแกนบัตรมาเรียนในแต่วันของผู้เรียน 
2. มีระบบการโทรศัพท์ติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนไปยังผู้ปกครองเป็นรายวัน 
3. มีระบบประสานงานผู้ปกครองในการผลักดันการมาเรียนของผู้เรียนโดยการท าบันทึก

รับทราบพฤติกรรมการขาดเรียน 
4. มีระบบติดตามผู้เรียนในการออกเยี่ยมบ้าน 
งานวิชาการ 
1. มีการสรุปผลการเรียนประจ าปีของผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือตรวจสอบผลการเรียน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าว่าเกณฑ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวในการเรียน 
2. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือวางแผนการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ  

เพ่ือเป็นช่วยผู้ปกครองและนักศึกษาวางแผนในการแก้ไขผลการเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลักดัน ติดตาม แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล  

โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามให้นักศึกษาแก้ไขผลการเรียนตามการวางแผนการเรียนร่วมกับผู้ปกครองและ
นักศึกษา 

4. มีการจัดการแก้ไขผลการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ ทุกภาคเรียน  
เพ่ือให้นักศึกษาได้แก้ไขผลการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ   :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 
จากการที่วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีกระบวการในการติดตามนักศึกษาทั้งด้านกิจการนักศึกษา และ   

ด้านงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา เทียบกับนักศึกษาแรกเข้า             
คิดเป็นรอยละ 72.73 

1.1.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
      การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะ      
      แนวผู้เรียน   
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วิทยาลัยมุ่งเน้นกระบวนการในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการ
ที่ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และสรุปองค์ความรู้ในวิชาพ้ืนฐานส าคัญต่อ
สาขาที่เรียนได้ โดยจัดให้มีการสอบวัดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  เป็นประจ าทุกภาคเรียน สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษามีองค์ความรู้ที่ดีในวิชาชีพของตนเอง    

 
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                                                                                   

1.2.1) เชิงปริมาณ   :  1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปน                            
  ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
        2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ 

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                       
1. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการ

ด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 
          2. จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจจากวิทยากร
จากครูสาขาการตลาดและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการเขียนแผน
ธุรกิจ 

1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ 
           อาชีวศึกษา  

จากการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ท าบันทึก
การรับจ่ายเงินของร้านค้า สรุปผลประกอบการในรอบแต่ละเดือน สรุปผลก าไรขาดทุนประจ าภาคเรียน ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตอยู่ในระดับ 4.86 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในร้านค้าไปสู่การท างานด้านต่าง ๆ          
ของตนเองได้เป็นอย่างด ี

1.2.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
    การยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนให 
    มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ 
    อาชีพอิสระ 

1. จาการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม                 
ต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2.  การด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยได้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการให้ 
ความรู้ การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ จนเกิดเป็นกิจกรรมตลาดนัด PYT เกิดข้ึน
เพ่ือขยายโอกาสในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ โดยผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 
7 คน ได้ส่งต่อความรู้ที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด PYT 

3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษามีผู้ด าเนินการในโครงการมาแล้ว 3 รุ่น และได้รับรางวัลจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เกรียติคุณเพ่ือแสดงว่าการจัดตั้งและ
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาที่เด่นชัด และเป็นรูปธรรม ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่อง 



           

50 
 

 

และมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561 

 
1.3) ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

1.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
       สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561        
มีดังนี ้

นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2ต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะใน
ระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ 
ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การด าเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการ
สรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงาน       
ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ จ านวน 
375 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.40  ซึ่ง ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียน      
ทุกชิ้น ได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน  โดยมีผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน  21 ชิ้น 
2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ    จ านวน  30 ชิ้น 
3. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป    จ านวน  31 ชิ้น 
4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    จ านวน  38 ชิ้น 
5. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               จ านวน   1 ชิ้น 
6. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย  จ านวน             5 ชิ้น 
7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว จ านวน           18 ชิ้น 

รวม   จ านวน         144 ชิ้น 
 

1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ                   
          งานสรางสรรค หรืองานวิจัย     

รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

 
การแข่งขันระดับภาค 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง 
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

รางวัลเหรียญทอง  
- ซอสหมักจากสับปะรด   
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รางวัลเหรียญเงิน 
- แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 
- กราโนล่าสารพัดข้าว 
- นมข้นหวานละมุน 

รางวัลเหรียญทองแดง 
- แจ้งเตือนอัจฉริยะ 
- คุกกี้เสี่ยงทาย 
- อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

การแข่งขันระดับชาติ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”  

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 - 
104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
- ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  

รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

- แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify                                    
1.3.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 

   การยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม     
   สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน 
   ไปใชประโยชนหรือเผยแพร 

1. จากรายงานงานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561  
มีการพัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ 97.40 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จากการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงท าให้ได้รับรางวัล ระดับภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้รับรางวัล ระดับชาติ  ใน การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา         
ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1.4) ผลการแขงขันทกัษะวิชาชีพ                                 
1.4.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงาน อ่ืน ๆ      
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 263 
คน รายละเอียด ดังนี้ 

1.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.1 ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 
1.2 ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  
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1.3 ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 
1.4 ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือใน 
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 
    1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                     

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ      
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตาม
ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาทั้งสิ้น 156 คน 

2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการ 
ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7 เหรียญ ทองแดง 
 รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 
 เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 
1. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

แต่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 
4. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
5. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
8. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
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9. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน 

10. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 

2. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
3. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
4. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 
5. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
6. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
7. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
8. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 3 เหรียญ เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1  

เหรียญทอง 2 เหรียญ 
1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนของ
ภาคเหนือในการแข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขัน
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
33 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 
2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
1. สาขาการบัญชี วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.    ได้รับคะแนน 100 คะแนน 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 
 
3. สาขาการบัญชี วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
4. สาขาช่างยนต์  วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 
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6. สาขาการตลาด วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 
7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
9. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
10. สาขาช่างยนต์ วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
13. สาขาการตลาด วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 
14. สาขาการท่องเที่ยว วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 
15. สาขาการบัญชี วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
 
16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.   
ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส. 
ได้รับ คะแนน 87 คะแนน 
20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
21. สาขาการท่องเที่ยว วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 86 คะแนน 
22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 
23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
24. สาขาการบัญชี วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
1. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 
2. สาขาช่างไฟฟ้า วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
3. สาขาการท่องเที่ยว วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
4. สาขาการท่องเที่ยว วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
5. สาขาการบัญชี วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 73 คะแนน 
7. การแข่งขันฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 
2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 
 
3. สาขาการบัญชี วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      
ได้รับคะแนน 63 คะแนน 
4. สาขาการบัญชี วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 62 คะแนน 
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                  1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ    
ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน      

จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ใน
ด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับ
การยอมรับและได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 
1. ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
3. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   
4. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 
1. ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วม 

 
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

1.5.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       
  รอบแรก  

  วิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัย
ก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัย
ให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยวิทยาลัยได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาก าหนด อีกทั้ง
วิทยาลัยยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา     มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผู้ส าเร็จการศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเกี่ยวกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ
ต้องการด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาและน าเกณฑ์
มาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 

2. ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยได้ร่วมกันสรรหาข้อสอบจากหน่วยงานกลางที่มีความเหมาะสมและ
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น่าเชื่อถือมาใช้เป็นข้อสอบในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนอกจากนี้ฝ่ายวิชาการยังได้จัดหาข้อสอบเพ่ิมเติม 
โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการเครือข่าย ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางใน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
ให้กับนักศึกษาเพ่ีอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา และแนะน า
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนดการที่ฝ่ายวิชาการได้
ประกาศให้ทราบ นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการได้จัดท าสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป 

3. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้จัดท าระเบียบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อใช้ส าหรับการ 
ติดตามข้อมูลภายหลังการส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

3.1  ระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ด าเนินการจัดเก็บ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.2  ข้อมูลความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน(การศึกษาต่อ/ การท างาน/ การ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว) โดยจัดท าก่อนส าเร็จการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แนะแนวการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  

3.3 ติดตามข้อมูลสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูล 
ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2558 และหลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสิ้นปีการศึกษา  

3.4 ติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
วิทยาลัยต่อไป โดยจัดเก็บครั้งแรก เมื่อส าเร็จการศึกษา และครั้งต่อไปจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

จากกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ดังนี้ จ านวน 
ผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้ รอบแรก ระดับ ปวช.จ านวน 266 
คน ระดับ ปวส. จ านวน 99 คน รวมทั้งสิ้น 365 คน                                

1.5.2) เชิงคุณภาพ :รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก    
ร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้ รอบแรก 

ระดับ ปวช.คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 93 รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านคิดเป็นร้อย
ละ 95  

1.5.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
         ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ   

1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ 
สาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าช่วยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขา 
1.2 จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาedน 
ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านความรู้ (สมรรถนะวิชาชีพ) ได้ผลคะแนนภาพรวมใน
ระดับ 4.68 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ 

3. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ได้ใช้ความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพของตนเองในการ 
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ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของผู้เรียนด้าน
ความรู้ 

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                    
 1.6.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา         
                                    ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการทางการศึกษระดับชาติ   
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 

1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET)  
เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยในการผลักดันนักศึกษามาเรียนสม่ าเสมอ 

2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) เพ่ือให้ 
นักศึกษาเห็นประโยชน์และความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการสอบ (V-NET) 

3. มีการจัดชั่วโมงติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) เพ่ิมเติมจากตารางเรียนให้กับ 
นักศึกษาเพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อหาในการเตรียมสอบ (V-NET) 

4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จะได้ 
ทดสอบเพ่ือประเมินตนเองก่อนการสอน (V-NET) และมีการประกาศผลสอบในแต่ละด้านให้นักศึกษาทราบ
เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมในด้านที่ตนเองอ่อนเพ่ิมเติมก่อนการสอบ (V-NET) และในปีการศึกษา 2561 มีผูเรียน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET) จ านวน 362 คน                                                                                                   

1.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
       ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

จากที่วิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งการจัดการประชุมผู้ปกครองประชุม
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) การจัดชั่วโมงติวเพ่ือเตรียม ความพร้อม
ก่อนการสอบ (V-NET) และการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับนักศึกษาส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 ผูเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 94.02 

 1.6.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
        การยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการ 
        ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
        (V-NET)   

     1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 
89.47  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 

2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  
คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
(ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สะท้อนถงึการมีองค์ความรู้ของนักศึกษา 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า
โดยรวม คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผลคะแนน
ของผู้เรียนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ
ที่ดีของตัวผู้เรียนในด้านความรู้พื้นฐาน และความรู้ด้านวิชาชีพ 
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1.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผสู าเร็จการศึกษา               
 1.7.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป 
      การศึกษาที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  

      หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ  
      ศึกษาตอ    

 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าหรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยผ่าน
ช่างทางดังนี้ 

1. แบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวันที่นักศึกษารับ 
เอกสารส าเร็จการศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลในการมีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

2. การจัดท าช่องทางในการกรอกข้อมูลศาย์เก่าผ่าน Web Site ของวิทยาลัย (ท าเนียบ 
ศิษย์เก่า และ fackbook ของวิทยาลัย 

3. การติดตามทางโทรศัพท์จากส่วนงานทะเบียนระหว่างปีการศึกษา 2561 เพ่ือตรวจสอบ 
ข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับสถานประกอบการและ 
สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนและท างาน  และจากการรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2561 นั้น ผูส าเร็จ
การศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา2560 ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน        

 1.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูส าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส.             
       ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
       หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ 
       ศึกษาตอ      

 จากการรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 นั้นผูส าเร็จการศึกษา 
ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา2560 ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน คิดเป็นรอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา             

 1.7.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
         การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม  
         สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถาน 
        ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน                                         
                               ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ      

  จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินด้านความรู้ในวิชาชีพของ
ผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 
 
     2) ดานทักษะและการประยุกต ใช  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของ ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน   
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2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 328 คน 

วิทยาลัยมีระบบ และกระบวนการในการดูแลผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
งานกิจการนักศึกษา 
1. มีระบบการเช็คการมาเรียนเป็นรายวัน โดยการเช็คจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการใช้ 

ระบบสารสนเทศในการเช็คการสแกนบัตรมาเรียนในแต่วันของผู้เรียน 
2. มีระบบการโทรศัพท์ติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนไปยังผู้ปกครองเป็นรายวัน 
3. มีระบบประสานงานผู้ปกครองในการผลักดันการมาเรียนของผู้เรียนโดยการท าบันทึก 

รับทราบพฤติกรรมการขาดเรียน 
4. มีระบบติดตามผู้เรียนในการออกเยี่ยมบ้าน 
งานวิชาการ 
1. มีการสรุปผลการเรียนประจ าปีของผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือตรวจสอบผลการเรียน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าว่าเกณฑ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวในการเรียน 
2. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือวางแผนการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ  

เพ่ือเป็นช่วยผู้ปกครองและนักศึกษาวางแผนในการแก้ไขผลการเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลักดัน ติดตาม แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล  

โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามให้นักศึกษาแก้ไขผลการเรียนตามการวางแผนการเรียนร่วมกับผู้ปกครองและ
นักศึกษา 

4. มีการจัดการแก้ไขผลการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ ทุกภาคเรียน  
เพ่ือให้นักศึกษาได้แก้ไขผลการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    2.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา  
จากการที่วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีกระบวการในการติดตามนักศึกษาทั้งด้านกิจการนักศึกษา และ ด้าน

งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา เทียบกับนักศึกษาแรกเข้าคิดเป็นรอย
ละ 72.73 

2.1.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
    การยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและ 
    แนะแนวผูเรียน  

วิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในทุกรายวิชาชีพ โดยผู้ส าเร็การศึกษาได้มี
ผลการสอบวัดทักษะในการปฏิบัติงานผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนการส าเร็จการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและทักษะในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผู 
     ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

    2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ 
    ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      
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ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการด าเนินการ
ในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 

ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยผู้เรียนได้น าความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือ
น าเสนอ ต่อผู้บริหารในการขอพิจารณาด าเนินการในปีการศึกษา 2561  โดยผู้เรียนได้ด าเนินการตามแผน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2561  

2.2.2) เชิงคุณภาพ     :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ 
   อาชีวศึกษา 

จากการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ 4.71  อยู่ในเกณฑ์ดี
มากได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน แบ่งหน้าที่การท างานตามฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ มีการสรุปงานประจ าเดือน
เพ่ือพัฒนาการท างานในทีม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในระดับ 
4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมากได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับลูกค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นอาจารย์และบุคลากร 
หรือนักศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียน
สามารถน าทักษะที่ได้รับจากโครงการไปประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตอยู่ในระดับ 4.86     

2.2.3) ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
     การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 
     ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการ 
     ประกอบอาชีพอิสระ     

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษา
เพ่ือชีวิต” โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดเอกลักษณ์คือ“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
จากการท าโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ พบว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระโดยมีทักษะในการท างานและมี ขีด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2.3) ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย      

2.3.1) เชิงปริมาณ    : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
         สร้างสรรค์หรืองานวิจัย  

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561      
มีดังนี ้

นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2ต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะใน
ระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ 
ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การด าเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการ
สรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงาน  ซึ่งมี
จ านวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จ านวน 375 คน 
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คิดเป็น ร้อยละ 97.40  ซึ่ง ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียน ทุกชิ้น ได้รับ
การเผยแพรสูสาธารณชน  โดยมีผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย แบ่งเป็นประเภท
ดังนี้ 

1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน  21 ชิ้น 
2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ    จ านวน  30 ชิ้น 
3. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป    จ านวน  31 ชิ้น 
4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    จ านวน  38 ชิ้น 
5. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               จ านวน   1 ชิ้น 
6. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย  จ านวน             5 ชิ้น 
7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว จ านวน           18 ชิ้น 

รวม   จ านวน         144 ชิ้น 
2.3.2) เชิงคุณภาพ   :  รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ                    

  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย      
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

การแข่งขันระดับภาค 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

รางวัลเหรียญทอง  
- ซอสหมักจากสับปะรด   

รางวัลเหรียญเงิน 
- แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 
- กราโนล่าสารพัดข้าว 
- นมข้นหวานละมุน 

รางวัลเหรียญทองแดง 
- แจ้งเตือนอัจฉริยะ 
- คุกกี้เสี่ยงทาย 
- อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

การแข่งขันระดับชาติ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 
ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event 
Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 1 – 6 
กุมภาพันธ์ 2562 

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
- ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  

รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
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- แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify                                  
2.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 

ยอมรับยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่ง 
ประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียนไปใช 
ประโยชนหรือ เผยแพร       

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะและการประยุกต์เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมี เหตุผล 
และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  ท าให้มีทักษะและผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชนที่มีความต้องการสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมรายได้ ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  จึงท าให้ได้รับรางวัล ระดับ
ภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้รับรางวัล 
ระดับชาติ ใน การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 
ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                     

2.4.1  เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า

ทักษะและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
รวมทั้งสิ้น 263 คน รายละเอียด ดังนี้ 

การการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 
- ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  
- ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 
- ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 

   2.4.2   เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                     
วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า

ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่ วยงานอ่ืน ๆ      
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตาม
ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
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1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 
สถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาทั้งสิ้น 156 คน 

2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการ 
ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7 เหรียญ ทองแดง 
รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 
 เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง    
3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 
1. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญ

เงนิ 
4. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
5. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
8. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
9. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 
10. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 
1. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 
4. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
5. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
6. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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7. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค ประจ าปี

การศึกษา 2561  ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น  3  เหรียญ 
เหรียญทอง 2 เหรียญ 

1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

 
เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนในการ
แข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
33 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 
2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 
3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
 
4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 
6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 
7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 
14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 
15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
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16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.   
 
ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส. 
ได้รับ คะแนน 87 คะแนน 
20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 
22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 
23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 
2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 
7. การแข่งขันฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 
2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 
3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      
ได้รับคะแนน 63 คะแนน 
4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 
 
            2.4.3  ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ  

        ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ 
        วิชาชีพของผูเรียน      

จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ในด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ  ซึ่งได้ผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ 
บริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 

1.1 ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  
1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
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1.3 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   
1.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 
และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 

2.1 ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2.2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วม 

   2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
   2.5.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

จ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
รอบแรก ระดับ ปวช.จ านวน 266 คน ระดับ ปวส. จ านวน 99 คน รวมทั้งสิ้น 365 คน  

       2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
 ร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้  รอบแรก ระดับ ปวช.คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 93 รวมระดับ 
ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 95  

      2.5.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  
        ยกยอง สถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ       

1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (สมรรถนะหลักสมรรถนะ
ทั่วไป) ได้ผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.62 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ได้ใช้ความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพของตนเองในการ
ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของผู้เรียนด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด านอาชีวศึกษา (V-NET)                                            
2.6.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา         

                                  ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการทางการศึกษาระดับชาติ   
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 

1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET)  
เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยในการผลักดันนักศึกษามาเรียนสม่ าเสมอ 

2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) เพ่ือให้ 
นักศึกษาเห็นประโยชน์และความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการสอบ (V-NET) 

3. มีการจัดชั่วโมงติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) เพ่ิมเติมจากตารางเรียนให้กับ 
นักศึกษาเพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อหาในการเตรียมสอบ (V-NET) 

4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จะได้ 
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ทดสอบเพ่ือประเมินตนเองก่อนการสอน (V-NET) และมีการประกาศผลสอบในแต่ละด้านให้นักศึกษาทราบ
เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมในด้านที่ตนเองอ่อนเพ่ิมเติมก่อนการสอบ (V-NET) 
 และในปีการศึกษา 2561 มีผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา        
V-NET) จ านวน 362 คน                                                                                                                                                                                            

2.6.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
                                     ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

 จากที่วิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งการจัดการประชุมผู้ปกครองประชุม
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) การจัดชั่วโมงติวเพ่ือเตรียม ความพร้อม
ก่อนการสอบ (V-NET) และการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับนักศึกษาส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 ผูเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 94.02   

2.6.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให 
      การยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการ 
      ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
      (V-NET)      

  1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 
89.47  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 
 2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  
 คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา  
(ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สะท้อนถึงการมีทักษะในด้านต่าง ๆ และการ
มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีได้เป็นอย่างดี 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า
โดยรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผลคะแนน
ของผู้เรียนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ
ที่ดีของตัวผู้เรียนในด้านทักษะและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

 
2.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
        2.7.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป 
            การศึกษาที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  
            หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพ                                          
            อิสระหรือศึกษาตอ 

ผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน        

    2.7.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป 
            การศึกษาที่ผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
            หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพ                                         
            อิสระหรือศึกษาตอ    
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 รอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

                       
     2.7.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวน 
              เกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง                                 

             สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผู 
             ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถาน 
             ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน   
        ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

 จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี   
          
  3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์        
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค ด านคุณธรรม จริยธรรม                 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน     
        3.1.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา  
       จ านวนผูส าเร็จการศึกษา 328 คน 

วิทยาลัยมีระบบ และกระบวนการในการดูแลผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
งานกิจการนักศึกษา 
1. มีระบบการเช็คการมาเรียนเป็นรายวัน โดยการเช็คจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการใช้ 

ระบบสารสนเทศในการเช็คการสแกนบัตรมาเรียนในแต่วันของผู้เรียน 
2. มีระบบการโทรศัพท์ติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนไปยังผู้ปกครองเป็นรายวัน 
3. มีระบบประสานงานผู้ปกครองในการผลักดันการมาเรียนของผู้เรียนโดยการท าบันทึก 

รับทราบพฤติกรรมการขาดเรียน 
4. มีระบบติดตามผู้เรียนในการออกเยี่ยมบ้าน 
งานวิชาการ 
1. มีการสรุปผลการเรียนประจ าปีของผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือตรวจสอบผลการเรียน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าว่าเกณฑ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวในการเรียน 
2. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือวางแผนการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ  

เพ่ือเป็นช่วยผู้ปกครองและนักศึกษาวางแผนในการแก้ไขผลการเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลักดัน ติดตาม แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล  

โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามให้นักศึกษาแก้ไขผลการเรียนตามการวางแผนการเรียนร่วมกับผู้ปกครองและ
นักศึกษา 

4. มีการจัดการแก้ไขผลการเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0,มส.,มผ ทุกภาคเรียน  
เพ่ือให้นักศึกษาได้แก้ไขผลการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

        3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา    
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จากการที่วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีกระบวการในการติดตามนักศึกษาทั้งด้านกิจการนักศึกษา และ ด้าน
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา เทียบกับนักศึกษาแรกเข้าคิดเป็นรอย
ละ 72.73 

        3.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ           
   ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน    

วิทยาลัยได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านทุก ๆ กระบวนการของวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการด้านงานวิชาการ เช่น 
การทดสอบค าศัพท์ประจ าวัน (Quiz) ที่สร้างคุณลักษณะในเรื่องของการตรงต่อเวลา ความพยายาม ความ
กระตือรือร้น 

3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค       
3.2.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม               

    ที่พึงประสงค    
1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย      
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น          
25 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
1.2  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
1.3  โครงการ Art and culture day 
1.4  โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
1.5  โครงการไหว้ครู 
1.6  โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
1.7  โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 
1.8  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ สาขาวิชา 
1.9  โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
1.10 โครงการ รด.จิตอาสา 
1.11 โครงการสถานศึกษาวิชาทหารเข้มแข็ง 

               1.13 โครงการส่งเสริมกีฬา 
 1.14 โครงการค่ายราชพฤกษ์ 
 1.15 โครงการ สืบสานฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง 
 1.16 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ 
 1.17 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

1.18 งานอาชีวเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ 
1.19 กิจกรรม College is my home 
1.๒0 กิจกรรม Sport day 

 1.๒๑ กิจกรรม Family day 
 ๑.๒๒ กิจกรรม First day 
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 1.23 งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 
   1.24 โครงการ Fin D we can do (ส่งเสริมเรื่องการออม) 
 1.25 งานระบบช่วยเหลือติดตามนักศึกษา 
 1.26 โครงการ SCG เด็กบัญชีขอท าดีเพ่ือน้อง 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม พ่ีพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ 
- จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวนทั้งสิ้น 1,333 คน 
- จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวนทั้งสิ้น 76 คน 

  3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที ่
        พึงประสงค หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.      

วิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จาก
กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ
การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 

2. ผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวน 
ผู้เรียนทั้งหมด 

3. ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวนครู 
ทั้งหมด 

3.2.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ        
        ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม   
        จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

1. วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดัน 1 ในการประกวด นวัตกรรมการสอน เพ่ือส่งเสริม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน วินัยทางการเงินให้กับผู้เรียน จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

2. วิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะศึกษา  
3. วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาอาชีวะเอกชนต้นแบบ ปลอดบุหรี่ จาก ส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 
4. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการเลือก ให้เป็น To be Number one ไอดอล ระดับจังหวัด 
5. วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน จัดโดย  

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 

6. วิทยาลัยได้รับใบอนุโมทนาบุญ จาก นายกสมาคมบัณฑิตล้านนา และ เจ้าคณะอ าเภอสันทรายใน 
การน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่  9 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7. ได้รับคัดเลือกจาก มูลนิธิ SCG ในการท าโครงการ เยาวชนคนท าดี ปีที่ 5  
8. ได้รับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 

คณะกรรมการบริหาร อวท. ชาติ ก าหนด ประเภท สถานศึกษา ขนาดกลาง 
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3.3) ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป นผู ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                            

3.3.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผู 
          ประกอบการ  หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

      2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสกูารเปนผูประกอบการ 
      หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

ผู้ เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเป นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในการ
ด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 

ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 7 คน      
คิดเป็นร้อยละ 100                                         

3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา    
 นอกจากความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตแล้ว ผู้เรียนยัง

ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งกระบวนการในการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษาในทุกขั้นตอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนในเรื่องดังกล่าวผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบของอาจารย์ที่
ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะในการให้ค าแนะน า ติดตามการด าเนินการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 2561    

3.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
     ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ 
     การเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จากการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษานั้น พบว่า            
มีความพึงพอใจในการให้บริการ ต่อคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี     

   
3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

3.4.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
      หรืองานวิจัย 

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561      
มีดังนี ้

นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2ต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะใน
ระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ 
ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้น คว้าข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การด าเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการ
สรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงาน        
ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จ านวน 
375 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.40  ซึ่ง ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียน ทุก
ชิ้น ได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน  โดยมีผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย แบ่งเป็น
ประเภทดังนี้ 
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1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน  21 ชิ้น 
2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ    จ านวน  30 ชิ้น 
3. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป    จ านวน  31 ชิ้น 
4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    จ านวน  38 ชิ้น 
5. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               จ านวน   1 ชิ้น 
6. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย  จ านวน             5 ชิ้น 
7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว จ านวน           18 ชิ้น 

รวม   จ านวน         144 ชิ้น 
3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ                   

         งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
      

รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

การแข่งขันระดับภาค 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

รางวัลเหรียญทอง  
- ซอสหมักจากสับปะรด   

รางวัลเหรียญเงิน 
- แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 
- กราโนล่าสารพัดข้าว 
- นมข้นหวานละมุน 

รางวัลเหรียญทองแดง 
- แจ้งเตือนอัจฉริยะ 
- คุกกี้เสี่ยงทาย 
- อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

การแข่งขันระดับชาติ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”  

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 - 
104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
- ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  

รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

- แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify                                  
3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 

        ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม  
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        สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียนไปใช 
       ประโยชนหรือเผยแพร  
 

จากการประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด ความมีวินัย มีจิตอาสามีน้ าใจ
ต่อผู้อ่ืน มีความเสียสละ มีน้ าใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมี เหตุผล และแลกเปลี่ยน 
ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางผู้เรียน มีจรรยาบรรณของผู้ประดิษฐ์คิค้นนวัตกรรมที่ไม่ลอกเลียน
ผลงาน  มีกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบการจดสิทธิบัตรของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 
   3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                      

     3.5.1 เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองเพ่ือให้เกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 263 คน รายละเอียด ดังนี้ 

การการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 
- ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  
- ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 

   - ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 
3.5.2 เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ   

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้                   

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 
สถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาทั้งสิ้น 156 คน 

2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการ 
ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7 เหรียญ ทองแดง 
รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 

เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 
1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
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4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 
1. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 
4. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
5. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน 
8. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
9. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 
10. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 
1. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 
4. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
5. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
6. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
7. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค ประจ าปี
การศึกษา 2561 ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  รวมทั้งสิ้น  3  เหรียญ 
เหรียญทอง 2 เหรียญ 
 

1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



           

75 
 

 

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนในการ
แข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์        
พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
33 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 2562            
ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 
3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 
5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 
6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 
7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 
9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 
13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 
14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 
15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.   
      ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส. 

ได้รับ คะแนน 87 คะแนน 
20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 
22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 
23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 
25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 
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ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 
2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 
4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 
6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 
7. การแข่งขันฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 
2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 
 
3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  
               ได้รับคะแนน 63 คะแนน 
4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 
                   3.5.3  ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ  

                 ยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะ 
       วิชาชีพของผูเรียน      

จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ทั้ง
ความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
ผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 
และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 

1.1 พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
1.2  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
1.3 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   
1.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พายัพและบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 

2.1  ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2.2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วม 
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             

   3.6.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนผเูรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก   
 จากการที่วิทยาลัยได้มีกระบวนเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในการส อบ
มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกระบวนการเตรียม
ความพร้อมเป็นอย่างดี ส่งผลให้โดยภาพรวมของวิทยาลัย ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินการสอนมาตรฐาน 
รอบแรกผ่านเกณฑ์ท่ีจ านวนทั้งสิ้น 365 คน 
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  3.6.2) เชิงคุณภาพ  :   รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      
  รอบแรก     

 จากการที่วิทยาลัยได้มีกระบวนเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกระบวนการ เตรียม
ความพร้อมเป็นอย่างดี ส่งผลให้โดยภาพรวมของวิทยาลัย ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินการสอนมาตรฐาน 
รอบแรกผ่านเกณฑ์ท่ีจ านวนทั้งสิ้น 365 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

   3.6.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
   ยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมี มาตรฐานวิชาชีพ       

 1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ผลคะแนนภาพรวมใน
ระดับ 4. ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ/2.  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 เกิดคุณลักาณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี ทั้งความรับผิดชอบ ความขยัน ความตั้งใจ ในการออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ 
สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
3.7.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนผเูรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                                                                   

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการทางการศึกษระดับชาติ    

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 
1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียม

ความพร้อมการสอบ (V-NET) เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยในการผลักดันนักศึกษามาเรียน
สม่ าเสมอ 

2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
ในการสอบ (V-NET) เพ่ือให้นักศึกษาเห็นประโยชน์และความส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ (V-NET) 

3. มีการจัดชั่วโมงติวเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) 
เพ่ิมเติมจากตารางเรียนให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อหาในการเตรียมสอบ    
(V-NET) 

4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จะได้ทดสอบเพ่ือประเมินตนเองก่อนการสอน (V-NET) และ
มีการประกาศผลสอบในแต่ละด้าน ให้นักศึกษาทราบเพ่ือจะได้เตรียมพร้อมในด้านที่
ตนเองอ่อนเพิ่มเติมก่อนการสอบ (V-NET) และในปีการศึกษา 2561 มีผูเรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET) จ านวน 362 คน                                                                                                   

  3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

จากที่วิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งการจัดการประชุมผู้ปกครองประชุม
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) การจัดชั่วโมงติวเพ่ือเตรียม ความพร้อม
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ก่อนการสอบ (V-NET) และการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับนักศึกษาส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 ผูเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 94.02  

   3.7.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
   ยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบ 
   ทางการศึกษา  ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 89.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 

2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา ( V-NET)             
ในภาพรวมของสถานศึกษา (ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงการที่นักศึกษามีคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบ 
ความขยัน อดทน ความเพียรพยายาม มานะบากบั่น 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปี
การศึกษา 2561 พบว่าโดยรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผลคะแนนของผู้เรียนมีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นที่น่าพึง
พอใจ ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีของตัวผู้เรียน 
สะท้อนถึงการมีความรับผิดชอบพ้ืนฐานที่ดีในการเข้าติวเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
สอบ V-net 

3.8) การมีงานท าและศึกษาตอของผสู าเร็จการศึกษา               
   3.8.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา          
   ที่ผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ 
   และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ   

วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าหรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยผ่าน
ช่างทางดังนี้ 

1. แบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา โดยให้
นักศึกษากรอกข้อมูลในวันที่นักศึกษารับเอกสารส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลในการมีงานท าในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

2. การจัดท าช่องทางในการกรอกข้อมูลศาย์เก่าผ่าน 
Web Site ของวิทยาลัย (ท าเนียบศิษย์ เก่า และ fackbook ของ
วิทยาลัย 

3. การติดตามทางโทรศัพท์จากส่วนงานทะเบียน
ระหว่างปีการศึกษา 2561 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับสถานแระกอบการและสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้า
เรียนและท างาน    
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และจากการรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2561 นั้น ผู ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.               
ในปการศึกษา2560 ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน    

   3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.    
   ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท าในสถานประกอบการ  
   หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ 
   หรือศึกษาตอ        

จากการรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 นั้น ผูส าเร็จการศึกษา 
ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา2560 ที่ผานมามีงานท าในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน คิดเป็นรอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา 
  

  3.8.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนให 
ผูส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชน   ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่          
พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 

3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
3.9.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา    

กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 
➢ กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 
➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 

 
1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

➢ กิจกรรมจิตอาสา 
1. โครงการ รด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   
1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกจิกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา                                       
จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมินโครงการ

อยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 
3.9.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 

ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและ 
จิตอาสา  
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จากการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลายด้าน เช่น ได้พัฒนาทัศนคติของตนเองต่อการบริการผู้อ่ืน พัฒนาบุคลิกภาพ 
ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสาร  ฝึกฝนตนเองในเรื่อง
ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่ชุมชนผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจ  
ต่อการให้บริการของผู้เรียนในทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

3.10) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ(เพิ่มเติม) 
                 3.10.1) เชิงปริมาณ   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ        

เพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะ  
ที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 409 คน เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 395 คน คิดเป็นร้อยละ 96.58 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

จากตารางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ จ านวน  7 สาขาวิชาชีพจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 395 คน ผ่านการประเมินทั้งหมด 395 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

     3.10.2) เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  
วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา
อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ  

ผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 395 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา            มี
ทั้งหมด 395  คน ระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีทั้งหมด 395 คน ระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา  
ทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.61 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ มีทั้งหมด 395 คน ระดับ
เฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.82 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งหมด 395  
คน ระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.56 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 395 คน 
ระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.69 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  55 คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 55  คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด เป็นร้อยละ 90.55  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.52 
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2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดที่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไข
ได้ มีทั้งหมด 55  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจาก
นักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู๋ในสังคมได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ มีทั้งหมด 55 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 97.82 ส่วนระดับเฉลี่ย
จากนักศึกษาทั้งหมดแล้ว อยู่ในระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา     
มีทั้งหมด 55 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  98.55 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา
ทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.92 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จ านวน 45 คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถด้านการคิดค านวณ  มีทั้งหมด 45 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.89ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน ท างานดีมีระเบียบ สะอาดมีทั้งหมด 45  คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90.22 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.51 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรักบริการ  มีทั้งหมด 45 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 96.89 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้           
มีทั้งหมด 45 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีทั้งหมด 45  คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.78 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.88 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 
สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จ านวน 20 คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด      
มีทั้งหมด 20 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ใน
ระดับ 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน มีทั้งหมด 20 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.55 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีทั้งหมด 
20 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 
4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีทั้งหมด 20 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  94.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.7 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน 118 คน   
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 
118 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.76 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 
4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา มีทั้งหมด 118  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ  96.61 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง  มีทั้งหมด 118 คน นักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.27 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 118 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  88.64 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.43 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 118 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.02 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.55 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ สาชาช่างยนต์ จ านวน 85  คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 85 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  94.12 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 85  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  95.06 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน มีทั้งหมด85 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.53 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีทั้งหมด 85 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.88 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.89 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 24  คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 24 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.41 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 24  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ  85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.25 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได้  มีทั้งหมด24 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.83 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้ง
หมดแล้วอยู่ในระดับ 4.54  

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีทั้งหมด 24 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
สาขาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า จ านวน 48  คน   

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 48  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.16 
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2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 48   คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ  94.17 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม
ทันสมัยได้  มีทั้งหมด 48 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้ง
หมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีทั้งหมด 48 คน 
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คดิเป็นร้อยละ  96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

3.10.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
ยอมรับการพัฒนาอัตลักษณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ                                   

จากการเข้าร่วมโครงการผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ และเห็นควรให้มีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ต่อไป เพราะผู้ส าเร็จการศึกษา
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นอัตลักษณ์
ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อสาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย อีกทั้งสถานประกอบการก็มีความ  
พึงพอใจในกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของทางวิทยาลัยซึ่งสะท้อนมาจากการประเมินในแบบประเมิน 
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ตรงตามอัตลักษณ์สาขา
วิชาชีพทุกคนซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ส าเร็จการศึกษาประสบความส าเร็จและมีอัตลักษณ์     
ที่โดดเด่น เพื่อสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไปได้ 
 

4.1.2 จุดเดน        
ให้สถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค   

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม
บริบทของ สถานศึกษา    

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา   
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค           

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
บริบทของ สถานศึกษา    

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา           

ที่พึงประสงคดานความรู  ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ           
ที่พึง  ประสงคตามบริบทของสถานศึกษา 

 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์      
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้          
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปนระบบ        

1.1.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา  
        ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
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จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน  
ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานบัน
การศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผ ลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มาก   
ที่สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับ    
การฝึกจากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้
นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางาน
วิชาการ  ประจ าปี 2561 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถาน
ประกอบการในเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการในเครือข่าย  

3. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือให้
นักศึกษาแต่ละสาขา ทุกระดับชั้น     ได้เรียนรู้ตามสมรรถนะวิขาชีพของแต่
ละสาขา 

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให เปนหลักสูตร            

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จ านวน 7 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง จ านวน ๘ สาขาวิชา รวมทั้งหมด 15 สาขาวิชา  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให เป นหลักสูตร              
ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเป็นร้อยละ 10 

1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อยางเป็นระบบ  ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการประเมิน 
ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 สาขาวิชาได้ค่าคะแนน ๔.๔๗  ได้ระดับคุณภาพด ี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๘ สาขาวิชา ได้ค่าคะแนน ๔.๕๒  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก  
ดังนั้นเมื่อหาค่าเฉลี่ยทั้ง 1๕ สาขาวิชา สรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ        

อยางเปนระบบ  ได้ค่าคะแนน ๔.๔๐ ระดับ คุณภาพ  ระดับดี 
1.1.3) ผลสะทอน  :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ 

ใหการยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะอยางเป็นระบบ   



           

85 
 

 

วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๕๗ แห่ง 
สถานประกอบการ และมีสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกทักษะวิชาชีพจ านวน 80 
แห่ง และสถานประกอบการ รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ในระบบทวิภาคี
จ านวน 38 แห่ง 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม      
หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

1.2.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร         
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน  
ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานบัน
การศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มาก    

ที่สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะ
ได้รับการฝึกจากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เพ่ือสร้างให้นักศึกษามี
สมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิขา ลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ  ประจ าปี 
2561 ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เพ่ือ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย สาขาวิขาละอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

3. น าหลักสูตรรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning และการ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
สรุปจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 7 สาขา และสาขา   
ที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 8 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 15 สาขาวิชา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
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ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 7 สาขาวิชา และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 8 สาขา ซึ่งทุกสาขาที่เปิดสอนมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา                 
ดังนั้นร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 
         1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 

ยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุ 
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   

วิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยมีกระบวนการตั้งแต่             
การวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพรวมถึง การจัดรูปแบบการ
เรียนรู้”  ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับ
การเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียน    
เกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จัดโครงสร้างการให้คะแนน  
ที่ชัดเจน มีการให้คะแนนแบบเป็นสัดส่วน มีทั้งคะแนนด้านทักษะการใช้ชีวิต ( Core Skill ) และคะแนนทักษะ
วิชาชีพ (Occupational Skill) ร่วมไปถึงการจัดเกณฑ์การวัดประเมินผลตามสภาพจริง และจากผลการ
ประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
พบว่านักศึกษาให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก     

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ   
1.3.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน   
ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยมีการด าเนินการงานดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
จดบันทึกหลังการสอนเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน   
ในปีการศึกษาต่อไปคิดเป็นร้อยละ 100 
3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 
4. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง คิดเป็น ร้อยละ 100 

1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู   
วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่ เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย และ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี แผนการเรียนรู้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

  1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ  
ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ                

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะ    
ที่สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้ องการที่จะรู้และ    
ความต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง    เต็ม
ประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    
อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้” ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
จัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” การเรียนรู้ของนักศึกษา
เมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายาม      
หาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน 
มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือหาค าตอบให้ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ซึ่งองคกรหนวยงานภายนอกที่วิทยาลัยฯ 

ได้ให้ความร่วมมือ อาทิ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  ให้การยอมรับคุณภาพของนักศึกษาที่มี
ทักษะและความขยันในการปฏิบัติงาน 

1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนร ูสูการปฏิบัติที่เนนผ ูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชใน        
การจัดการเรียนการสอน (ปรีดา)                             

1.4.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        
ที่เนน ผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียน 
การสอน 
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จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน   
ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ     
มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ    

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะที่ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้        
ที่หลากหลาย บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  จดบันทึกหลังการสอนเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหาร 

4. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน 

5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงดังนั้นจ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและ
น าไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีจ านวนทั้งหมด 55 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการ 
ปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัด 
การเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ   ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปผลร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 55 คน คิดเป็น รอยละ 100 

1.4.3) ผลสะทอน  :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ 
ยอมรับ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 
ผูเรียนเปนส าคญัและน าไปใชเปนแบบอยางในการจัด 
การเรียนการสอน  

จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 นั้นท าให้ผู้ เรียน                    
มี    ความสุขในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ หรือเรียนแบบ Active 
Learning และยังมีการจัดประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยเน้นการเก็บคะแนนเป็นระยะ ซึ่งส่งผล    
ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับดี               
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2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัด การอาชีวศึกษา ดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา          
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         

2.1) การจัดการเรียนการสอน        
2.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม 

    สาขาวิชาที่สอน  
2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน                                                             
3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ 
    เรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย                                                                                                           
4. จ านวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    และแหล่งการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน                                                             
5. จ านวนครูผสูอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ 

และแกปญหาการจัดการเรียนรู   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร โดยได้จัดท า

การประเมินและตรวจสอบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดท าแผนการจัด        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้    
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 55 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 

จ านวน 55 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 55 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียน การสอน จ านวน 55 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ จ านวน 50 คน 
 

2.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา           
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ  และศิลปะ
การใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของ
สังคมและประเทศได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                       ทุก
รายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย      มี
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การวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ    ท า
วิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ :ซึ่งจากการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ            
มีเป้าหมายมุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่เรียนมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ โดยให้สถานประกอบการ      
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภายในภายนอก  

   2.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา      

จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา     
มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานในการจัดการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับค าขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”  

คือมีทักษะการคิด การน าเสนอทักษะการท างานพ้ืนฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงาน
และชีวิตอย่างมีความสุขได้ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมี
คุณภาพได้ เราจึงคิดค้น และ ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตรา
การศึกษาต่อ การมีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษา
ได้ทางหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งบอก   ได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริารธุรกิจที่ เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับ
หัวหน้างาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ  หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นที่
ไว้วางใจ จนได้รับต าแหน่งหัวหน้างาน และวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ วิทยาลัยจึงมีการส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
น ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน            
2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล                                                                 

2. จ านวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน                                                                  
และรายวิชาเปนปจจุบัน                                                                 

3. จ านวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี                                                                       
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู                                                                 

4. จ านวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ                                                                      
ในการเรียน                                                      

5. จ านวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน                                                         
และดานอื่น ๆ  

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน  
ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ
ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการ
เรียนรู้   ครูต้องใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึก
ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
2. จัดท าแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา 
ซึ่งทุกรายวิชาจะก าหนดสมรรถนะรายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้
รวมทั้ งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมีการก าหนด 
Learning out come ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมการท าชุดการเรียนรู้
ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่ครูผู้สอนจะต้องมาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
น ามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของชั้นปี
และรูปแบบกิจกรรม 
3. จัดให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละสาขาวิชา โดยจากหัวหน้าแผนกหรือคณะ และจาก
นักศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามชุดการ
เรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ และเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ 
4. จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานให้
แต่ละสาขาวิชา 

 ผลการด าเนินการ บริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนจ านวน ทั้งหมด 55 คน พบว่า  
1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งหมด 55 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน

และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ทั้งหมด 55 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้

มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งหมด 55 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน

การเรียน ทั้งหมด     55 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน

และด้านอ่ืนๆ ทั้งหมด   55 คน 
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน  ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100   

2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
วิทยาลัยมีระบบการวัดประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์โดยด าเนินการวัดประเมิน

ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1. ผลจากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือจากส่วนงาน

วิชาการ ท าการนิเทศการสอนของอาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการ
นิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง   
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2. ผลจากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพ   การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยทางส่วนงานวิชาการจะ
เป็นผู้ด าเนินการประเมินผล โดยให้นักศึกษาท าการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 
1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ท าการประมวลข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับอาจารย์
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยหัวหน้าแผนกจะน าผลการ
ประเมินแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมให้ค าแนะน าในเรื่องที่ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
55 คน ผ่านการประเมินผลจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

2.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ   
ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน     

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะ      
ที่สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้อ งการที่จะรู้และ   
ความต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง     
เต็มประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    
อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้” ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
จัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” การเรียนรู้ของนักศึกษา
เมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการ
ของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการควบคุม
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัย และจาก
ผลการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   
ของอาจารย์ พบว่านักศึกษาให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
2.3.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต 

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน         
 
  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
ที่ใช้ในการจัด   การเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา มีทั้งหมด 60 
ห้องโดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 4 หลัง
ประกอบด้วย 

1.1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ห้อง 
1.2. อาคาร A มีห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง 
1.3. อาคาร B มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ LAN 
ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 ห้อง 
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2.3.2) เชิงคุณภาพ  :   รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต 

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน         
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน        

การสอนครบทั่วถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 100 เปอร์เซ็นต ์
2.3.3) ผลสะทอน  :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ         

ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน          

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด รับรองการให้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง 3 BB Internet 
Leased Line ในระดับความเร็ว 50+200 Mbps  

บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จ ากัด ให้การส่งเสริมในการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ 
MIS School  

3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา      
ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้       

3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  (ปภารินทร์)       
3.1.1) เชิงปริมาณ  : 1.  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม 

 การพัฒนาวิชาชีพ   
ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี

ทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก หรือทัศนคติทางบวกในการ  จัดการ
กับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการปรับปรุงตนเอง  การพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะมุ่งให้เกิดความส าเร็จในทุกขั้นตอน ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมการ
สนับสนุน บริบทของสถานศึกษา ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา เวลา งบประมาณ ขั้นตอนในการพัฒนา  
วิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน และบทบาทขององค์การด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลส าคัญต่อ 
การพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพและความยั่ งยืนของผู้ประกอบวิชาชีพครู  โดยมีผลสรุปข้อมูลจาก                  
จากงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร 

1. ครูผสูอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน   55  คน     
2. ครูผสูอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี        จ านวน   55  คน  
3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน          จ านวน   55  คน 
            4. จ านวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  55 คน 

5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร          จ านวน  50 คน   

3.1.2) เชิงคุณภาพ  :   รอยละ 98.18  ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและ 
การพัฒนาวิชาชีพ       

3.1.3) ผลสะทอน   :    องค์กร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอสมรรถนะของครูผูสอน  

 จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู  สูง ถึงร้อยละ 98.18 แสดงว่า      
ครูมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านการ
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อบรมทางวิชาการ โดยมีผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิจัยระดับชาติ สะท้อนให้เห็นถึง    
การยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 

3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม    
3.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มี การจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 (แผนพัฒนา 3 ปี) โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
3. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาถาน
ศึกษาโดยการมีส่ วนร่ วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา 
4. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ด้วยการร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วม
เสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและร่วมเสนอแนะ
ในการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี ผ่านการประชุมร่วมกัน 
5. จัดท านวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการ    
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับ  
  6. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ได้เท่ากับร้อยละ 95.06 

 
3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม    

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีผล
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   
   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   
   ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

สาขาวิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 
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  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 

และพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา          
พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด      
เชียงใหม่-ล าพูน ตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 23 นโยบาย 30 โครงการ 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานสากล ในคู่มือเล่มนี้มีข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่องกลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งการที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากลได้รับ
การยอมรับจากสังคมภายนอกว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์   
การบริหารที่ดีเพ่ือไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จกลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพ
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆร่วมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  3  ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด      
เชียงใหม่-ล าพูน ด้วยการพัฒนาต้นแบบกลุ่มสถานศึกษาท่ีเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในระดับ
สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อม
ส าหรับการปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน  
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กลยุทธ์ที่ 7   ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา 

6. ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส วนรวมของครูและ
บุคลากร มีผลการประเมิน 4.65 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

3.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการบริหารสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการดังนี้มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 ท่าน เข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี และยังมีผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน  ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน และในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก เทศบาล
ต าบลหนองจ๊อม จ านวน 2 ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในต าบลหนองจ๊อมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
จ านวน 1 ท่าน ร่วมบริหารสถานศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จะมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ย ก าหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษาและก าหนดแผนปฎิบัติการประจ าปี 

 
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา       

3.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ                                                     
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ  

1. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานดังนี้ 

  1. จัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกส่วน
งาน เพื่อรองรับการใช้งานในทุก ๆ ด้าน  
2. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบ
ที่ทันสมัย โดยการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. จัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือข่ายของ
สถานศึกษา 
4. จัดระบบป้องกัน และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
5. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
6. ก าหนดให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วนงาน  จากระบบ
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
7. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมใน
สถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนด 

2. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่จัดโครงการ/
กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 
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  1. งานพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยได้ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร
ในด้านการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 
   1.1 งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ค านึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดยระบบ Monitoring     

ที่สร้างขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการด าเนินการ
ดังกล่าวพบว่าระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

1.2 งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 
จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และค านึงถึงความ

ปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และSoft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน วิทยาลัยได้จัดระบบ
ข้อมูลและเอกสารโดยก าหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน   
โดยระบบข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการก าหนดรหัสงาน รหัสแฟ้มงานโดยระบุรายการเอกสารข้อมูล      
ในแต่ละแฟ้มงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังได้มีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความส าคัญของการ จัดวางระบบข้อมูลและสารสารเทศ
ครอบคลุมรองรับพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่โดยจัดหาระบบ 
และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศตลอดเวลาให้มีความสามารถรองรับการเติบโตขององค์กร 
  2. งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับ
ขีดความสามารถขององค์กรในด้านพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

2.1 การใช้สื่อเว็บไซต์ช่วยสอน เพ่ือให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือสื่อการเรียน   
การสอนที่ทันสมัย เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ รวมถึงผู้สอน
สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ 

2.2 Active Learning เ พ่ื อ พัฒนากระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามแนวคิด             
การสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรม   
การเรียนรู้  ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียน รู้ขึ้น              
โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 Google For Education เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหาร
จัดการในด้านสื่อการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลในงานต่างๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐาน
ต่างๆ ข้อมูลทุกอย่างจะมีการบันทึกไว้ ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ  สามารถเข้าถึงและแก้ ไขได้                      
ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตส่วนใหญ่ ได้จากทุกที่ทุกเวลา 
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3.3.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล                                                        
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของครูและ
บุคลากรจ านวน 76 คม มีผลคะแนนดังนี้ 
 อันดับที่ 1  คือความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 2  คือระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ผลการประเมิน   
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 3  คือระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67        
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๔  คือความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๕  คือความทันสมัยของระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

สรุปภาพรวมได้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 
2561 ของครูและบุคลากรจ านวน 76 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕ เมื่อได้น ามารวมกันแล้ว
ระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

       3.3.3) ผลสะทอน    :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ                            
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การยกระดับพัฒนาระบบ        
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย                 

ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ
วิทยาลัยต่อกลุ่ม  ผู้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมี
ความส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่บุคลากร ท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ   

 
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       

3.4.1) เชิงปริมาณ  :  1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี                                                      
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  

วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 15 สาขาวิชาและได้จัดการเรียนการสอนในระบบ  
ทวิภาคี จ านวน 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 60  ซึ่งจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจ านวน 161 
คน  จากนักศึกษาทั้งหมด 1,333 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 
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3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยได้ด าเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 วิทยาลัยมีได้ด าเนินการประสานงานกับสถาน
ประกอบการที่ท าความร่วมมือ (MOU) ส ารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของ
นักศึกษาทวิภาค ี
1.2 วิทยาลัยได้ด าเนินการลงนามท าความร่วมมือ
(MOU) ในการจักการอาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคี     
ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 แห่ง 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
2.1 วิทยาลัยได้วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการโดยใน
ระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน  
และระดับ ปวส. เรียนระบบทวิภาคี 2 ภาคการ
เรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการ
เรียนระบบทวิภาคีร่วมกัน 

2.2 วิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือท าความ
เข้าใจและแนะแนวประชาสัมพันธ์ทั้งนักศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 วิทยาลัยได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์
เป็น  3 ระดับดังนี้ 

- สัมภาษณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 
- สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางของ

วิทยาลัย 
- สัมภาษณ์กับสถานประกอบการที่เข้ารับ

การฝึกอาชีพ 
3.2 วิทยาลัยได้ท าการประชุมผู้ปกครอง

แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า               
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีและท าสัญญาฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคี ของนักศึกษา 
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3.3 วิทยาลัยได้ท าการจัดท าแผนการฝึก
อาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยก าหนดให้อาจารย์ในสาขาวิชา
ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนา
แผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.4 วิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอน
และการฝึกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

- ระดับ ปวช . จัดการเรียนการสอน 3 
ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน   

- ระดับ ปวส . จัดการเรียนการสอน 2 
ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 2 ภาคการเรียน  

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี้ 

4.1.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยใช้  Google Classroom         

ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1.2 การนิเทศติดตามระหว่าฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศจากอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุกเดือน
ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศทางโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการ       
ทุกสัปดาห์ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การติดตามและให้ค าปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line, 
Facebook 

4.2 วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพตามระเบียบการวัด
ประเมินผล 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.1 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส าเร็จการศึกษาจ านวน 69 คน 

 5.2 วิทยาลัยมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากแบบติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่าจากว็บไซร์วิทยาลัย และการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , Facebook 

5.3  วิทยาลัยท าการสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาต่อไป 

จากการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับคะแนน 4.65 ระดับดีมาก 

     3.4.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม      
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา      
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ระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 32 แห่ง จากการด าเนินการจัดอาชีวศึกษา
ระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการมีผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อยู่ในระดับ   ดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สถานประกอบการทุกแห่งได้ตอบรับด าเนินการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2561 และพร้อมให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ 
ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา เป็นต้น  

 
 

3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    
3.5.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการดังต่อไปนี้                

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา   
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  จ านวน 16 โครงการ/งาน 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 143 แห่ง 

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน     

ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยมีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็น รูปธรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนจากภายนอกจ านวนทั้งสิ้น 3,466,779.62 
บาท 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 16 โครงการ 

ซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหาร
จัดการจ านวนคือรอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

3.5.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน        

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี
ระดับคะแนน 4.68  ผลประเมินดีมาก 

3. โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 
ผลประเมินดีมาก 
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4. โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ
คะแนน 4.58     ผลประเมินดีมาก 

5. โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่าน
มาตรฐานจ านวน 88 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมมีระดับคะแนน 5.00 ผลประเมินดีมาก 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม  มี 4.68 ผลประเมินดีมาก 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท า
แผนงานและการซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกจ านวน 194 เล่ม 
11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอก
โดยมีการจัดอบรม   5 หัวข้อเช่น 

1. การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 
2. การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 
3. Active Learning 
4. การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ด้วย MIT Application 
12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 
285 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 156,300.83 บาท 
13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีจ านวน 3,139,778.79 บาท 
14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจาก
วิทยากรภายนอกจ านวน 2 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และ
มีผู้สอบผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 
15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี
ระดับคะแนน 5.0  ผลประเมินดีมาก 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจากภายนอก
จ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 

3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน      

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนมีดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่
จากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 
แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษ
จากสถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีน
โอวหยาง 

6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ     
ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ จ านวน 38 แห่ง 

8.  โครงการพัฒนาครูด านวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)  ได้รับความ
ร่วมมือด้านวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้ งภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนย วิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิมพิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหล งเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจ านวน 38 แห่ง 

16. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากสถานประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน        
6 แห่ง 

      
3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม    

3.6.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับ 
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การพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู       
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดด า เนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา       
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษา มีรอยละ 6.89 
ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ 

3.6.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีการให้มีฝ่ายดูแลสถานที่ จัดท าแผนงาน และโครงการ College is my home เพ่ือ
พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรูสึกเป็นเจ้าของ             

มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอันจะน ามาเพ่ือความสุขที่ได้จากการ
ท างานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดี สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพด้านสถานศึกษา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  มีความพร้อมและ
เพียงพอ     ต่อการใช้งาน       

3.6.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ                                 
 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ
และด้านกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมาย มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการสถานที่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้มาใช้
บริการ ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน 4.45 และ
คุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา   
   3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         

3.7.1 เชิงปริมาณ  :   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่วิทยาลัยพายัพและบริหารธุรกิจ          
ได้ด าเนินงาน โดยท าค าสั้งแต่งตั้งหน้าที่งาน 2561 ให้สอดคล้องกับ 
ด้านต่าง ๆ ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายใน 
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย 
ไดรับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 
โดยมีผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ดังนี้  
1.1 ด้านระบบไฟฟ้า ได้แบ่งการดูระบบไฟฟ้าออกเป็นส่วน ดังนี้  

1.1.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ 1 โครงการ 
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1.1.2 ระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร จ านวน 10 สถานที ่
1.1.3 ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ า จ านวน จ านวน 7 ตัว 
1.1.4 ระบบไฟฟ้าถนนสาธารณะ นอกเขตวิทยาลัย ฯ จุดควบคุม 4 จุด จุดแสงสว่าง        
16 จุด 
1.1.5 ระบบการตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า เดือนละ 2 ครั้ง 
 

1.2 ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ มีน้ าใช้มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับความต้องการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระบบน้ าประปา 
และระบบบ่อน้ าบาดาล โดยได้ใช้ควบคู่กันไป ระบบน้ าวิทยาลัยฯ สามารถบริการนักเรียนตามจุดต่าง ๆ 
ดังนี้ 

➢ ระบบน้ าอาคาร A 
1. ห้องสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 12 ห้อง แบ่งเป็นสุขาชาย 6 ห้อง 

สุขาหญิง 6 ห้อง 
2. โถปัสสาวะชายในสุขาชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 6 โถ 
 
3. อ่างล้างมือในสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 8 จุด 
4. จุดซักล้างห้องครัวสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 จุด 
5. องน้ าห้องรับรองส าหรับผู้มาติดต่อ 1 ห้อง 

➢ ระบบน้ าอาคาร B 
1. ห้องสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 12 ห้อง แบ่งเป็นสุขาชาย 3 ห้อง 

สุขาหญิง 9 ห้อง 
2. โถปัสสาวะชายในสุขาชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 3 โถ 
3. อ่างล้างมือในสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 8 จุด 
4. ห้องสุขาสาขาช่างอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ห้องสุขา 8 ห้อง โถปัสสาวะ 5 โถ 
5. อ่างล่างมือแบบรางยาวมีก๊อกจ่ายน้ า 5 จุด 
6. อ่างล่างมือโรงฝึกฝีมือ 3 จุด 

➢ การใช้น้ าโรงอาหาร 
1. อ่างล้างจานของร้านค้าจ านวน 8 ร้าน จ านวน 12 จุด (ประปา 6  บาดาล 6 ) 
2. อ่างล้างมือส าหรับผู้ใช้บริการโรงอาหาร 3 จุด 

➢ การใช้น้ าหอพักนักศึกษาหญิง 
1. ห้องน้ าในตัวห้องพักจ านวน 40 ห้อง 
2. จุดซักล้างด้านล่างหอพักจ านวน 2 จุด 

➢ การใช้น้ าด้านอื่นๆ 
1. ก๊อกน้ าส าหรับรดน้ าต้นไม้จ านวน 10 จุด 
2. บ่อปลาสวยงามจ านวน 2 บ่อ 

➢ ร้านค้าศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาจ านวน 1 จุด 
➢ ระบบน้ าดื่มในวิทยาลัย 
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1. ตู้ท าน้ าเย็นขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ าแบบ 5 Stage ก่อนบริโภค  
ในบริเวณโรงอาหาร 

2. ตู้ท าน้ าเย็นแบบถังบนบริเวณอาคารช่างอุตสาหกรรม 1 จุด 
3. ตู้ท าน้ าเย็นแบบถังบนบริเวณห้องรับรอง 1 จุด 
4. ร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม จ านวน 2 ร้าน 

➢ ระบบสนามหญ้า และสวนหย่อม จากน้ าคลองสาธารณะจ านวน 1 จุด 
1.3 ระบบการจราจร หรือการคมนาคม ในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 

ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    
1.3.1 ระบบการจราจร ประกอบด้วยจ านวนจราจร 4 คน โดยปฏิบัติหน้าที่ เช้า และเย็น 
1.3.2 จุดจอดรถจักรยานยนต์ 2 จุด และจุดจอดรถยนต์ 2 จุด  
1.3.3 ก าหนดการใช้ถนน 2 เวลา ที่ให้เดินรถได้ทางเดียว ช่วงเช้า 7.00-9.00 น. และช่วง

เย็น 15.00-17.00 น.  
1.3.4 ระบบระบายน้ าออกจากวิทยาลัย ฯ สู่ภายนอก จ านวน 4 ช่องทาง และระบบบ่อ    

ดูดซึม 1 จุด 
1.3.5 มีคนงานเก็บขยะ 5 คน และจุดบริการทิ้งขยะ อาคาร A 7 จุด อาคาร B 7 จุด       

โรงอาหาร 2 จุด หอพักนักเรียน 1 จุด สนามบาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล 1 จุด ศาลาล้านนา 1 จุด ศาลา
ยูเนสโก้ 1 จุด ป้อมยาม 1 จุด ถนนหน้าวิทยาลัย 1 จุด และจุดทิ้งขยะเพ่ือให้เทศบาลมาจัดเก็บ 1 จุด 

1.4 ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว     
1.4.1 ระบบโทรศัพท์ภายใน 16 ชุมสาย 16 เครื่อง  
1.4.2 ระบบโทรศัพท์ภายนอก 1 ชุมสาย 1 เครื่อง 
1.4.3 ระบบให้บริการอินเตอร์เนตภายในวิทยาลัย ฯ มีกล่องส่งสัญญาณ WIFI 19 จุด ระบบ

ส่งอินเตอร์เนต 8 สาย 
1.5. ระบบรักษาความปลอดภัย   

1.5.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย ปฏิบัติงาน 8.00-20.00 น. 
1.5.3 ระบบครูเวรหญิง เดือนละ 12 คน เสาร์ปฏิบัติงาน 12.00-16.00 น. อาทิตย์ 

8.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. 
1.5.4 ระบบครูเวรชาย (กลางคืน) เดือนละ 20 คน ปฏิบัติงาน 16.00-19.00 น. 

3.7.2 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน        
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาศูนย์ทางด้านวิชาทางวิชาชีพ และ

กีฬานันทการ มีบุคคลภายนอกมารับบริการ อาทิ โครงการวัดแววอาชีพ กีฬาออมสิน จึงให้มีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่พร้อมต่อการใช้งาน มีการวางแผนบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากร     
ทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ซึ่งมีการประเมินคุณภาพแต่ละปี เพ่ือสรุปและปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จากการผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2561 ได้มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

3.7.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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หนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาศูนย์ทางด้านวิชาทาง
วิชาชีพ และกีฬานันทการ จึงมีบุคคลภายนอกเข้ามารับบริการทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ซึ่งมีการจัดอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้มีความพร้อม มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถอ านวยประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ ใช้บริการ  
ในสถานศึกษา ได้ตามหลักของระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการ ในด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ผลความพึงพอใจในด้านนี้เท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับ ดี  มีคุณภาพพร้อมต่อการใช้งาน
ตลอดเวลา และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

   
3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

3.8.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์วิทยบริการ โดยมี

รายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1.  จัดท าแผนงานพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการพัฒนา       

ศูนย์วิทยบริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่ งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการ              
ศูนย์วิทยบริการ  

2.  เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรเข้ามาใช้บริการภายใน      
ศูนย์วิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยมีผู้เข้าใช้บริการจ านวน 1,010 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.68 ของจ านวนผู้เรียน ครูและบุคลากรทั้งหมด 
                     3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ      

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์วิทยบริการ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้ด าเนินการ  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมิทัศน์  
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ เปลี่ยนที่ตั้งโต๊ะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ 
(2) จัดชั้นหนังสือใหม่ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มี

ให้บริการในศูนย์บริการ จ านวน 9 ชั้น ดังนี้ 
- ชั้นหนังสืออ้างอิง  
- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  
- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  
- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  
- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด  
- ชั้นหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ชั้นหนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- ชั้นหนังสือช่างพื้นฐาน และช่างยนต์  
- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าก าลัง 
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1.2 ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 
(1) น าเข้าหนังสือใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จ านวน 194 เล่ม   

(อยู่ในระหว่างการน าเข้าข้อมูลลงระบบ) 
(2) ส ารวจหนั งสือและสิ่ ง พิม์ภายในศูนย์วิทยบริการ เมื่ อสิ้ นปีการศึกษา                

โดยผลปรากฎว่า พบหนังสือที่มีสภาพเสื่อมโทรม จึงได้ด าเนินการจ าหน่ายออก เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,291 เล่ม 
(3) จ านวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 9,141  เล่ม 
  1.3 ด้านการบริหารจัดการ 

(1) น าโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด” เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการน าเข้าข้อมูลหนังสือลงในระบบ 

2. ผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากผู้ใช้บริการได้ผลการ
ประเมิน 4.03 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 

3.8.3) ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
จากการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ รายการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ปรากฏว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา          
3.9.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน                                                      

และสถานศึกษา        
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

การใช้งานโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง 3BB Internet Leased Line จาก บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด ในระดับความเร็ว 50+200 Mbps และมีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล     
การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ท( Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol)     
และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย มีระบบอินเทอร์เน็ต   
ความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
คนละ 2 อุปกรณ์ สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมด  
ในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว แบ่งเป็น อาคาร Shop จ านวน 2 ตัว อาคาร A จ านวน 10 ตัว อาคาร B จ านวน 
7 ตัว 

3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา        

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีผลการประเมิน ครบ ทั้ง 5 ข้อ โดยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายใน
สถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.9.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง                
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา       
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จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการสุ่มข้อมูลผู้เรียน จ านวน 50 คน ได้ผลการส ารวจ 
ดังนี้  

ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ทอยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทมีความแรง อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความทั่วถึง อยู่ใน
ระดับ 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความเสถียร อยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ด้านระบบอินเตอร์เน็ทมีความปลอดภัย อยู่ในระดับ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
ได้เต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายให้จัดการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

 
3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

3.10.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง                                                         
ในการจัดการเรียนการสอน        

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งานโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง 3BB Internet Leased Line จาก บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด ในระดับความเร็ว 50+200 Mbps และมีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล    
การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ท(Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และ
ระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย มีระบบอินเทอร์เน็ต   
ความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
คนละ 2 อุปกรณ์ สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมด  
ในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว แบ่งเป็น อาคาร Shop จ านวน 2 ตัว อาคาร A จ านวน 10 ตัว อาคาร B จ านวน 
7 ตัว 

3.10.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต     
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน      

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท
(Internet Server) ระบบจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน
(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic ให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่ว        

ทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์           
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัวแบ่งเป็น  

1. อาคาร Shop  จ านวน 2 ตัว 
2. อาคาร A   จ านวน 10 ตัว 
3. อาคาร B  จ านวน 7 ตัว 

ท าให้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงทั่วบริเวณห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยมีความเร็ว       
ที่เพียงพอ 

3.10.3) ผลสะทอน  :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง                                              
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 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน                 
จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการสุ่มข้อมูลผู้เรียน จ านวน 50 คน ได้ผลการส ารวจ 

ดังนี้  
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ทอยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณ

อินเตอร์เน็ทมีความแรง อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความทั่วถึง อยู่ใน
ระดับ 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความเสถียร อยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ด้านระบบอินเตอร์เน็ทมีความปลอดภัย อยู่ในระดับ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   

ได้เต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายให้จัดการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้
ครอบคลุมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

 
3.11) ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  

3.11.1) เชิงปริมาณ  :  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจร

บริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย โดยการด าเนินการจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก/ส่วนงาน  จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก/ส่วนงาน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73 

3. สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก/
ส่วนงาน จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.52 

ดังนั้นครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าคะแนน 
อยู่ที่ร้อยละ 93.41 

 
3.11.2) เชิงคุณภาพ : ส่วนงานประกันคุณภาพ ด าเนินการสอบถามความคิดเห็น            

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในเรื่อง การมีส่วนร่วมในระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร  ดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ตามวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา มีผล
การประเมิน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  
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2. ครูบุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปี  ในการประกันคุณภาพและท างานเป็นทีม มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21 

3. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพร่วมกัน ก าหนดนโยบายอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

4. ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) ช่วยให้ พัฒนาและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 

5. การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 
ดังนั้นการมีส่วนร่วม ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร มีผลการประเมิน 

อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
3.11.3) ผลสะทอน  :  การมีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา ของอาจารย์และบุคลากร  
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนงานหนึ่งในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ           

ที่  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจรบริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ใน
การพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงาน ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าประสงค์     
ที่ก าหนดไว้ด้วย 

การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ จะบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย   
ทุกส่วนงาน อันจะส่งผลให้วิทยาลัยฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา     
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจตลอด จนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด าเนินงานให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มท่ีก็ต้องเกิดกระบวนการ  มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 

4) ดานน านโยบายสู การปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้           

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี   
4.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา                                                                     

วิชาชีพ                                                                 
2. จ านวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง 

ตอป                                                             
3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา                                                                 
    วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน   
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4. จ านวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา                                                                
วิชาชีพ                                                       

5. จ านวนครูผู สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ 
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยมีการก าหนดนโยบายให้ครูต้องพัฒนา
ตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ โดยสรุปจ านวนครูผูสอนที่ได้พัฒนาตนเองดังนี้ 

1. ครูผู สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข ารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 55 คน 

2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี 
จ านวน 55 คน  

3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 55 คน                                     

4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 55 คน 

5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จ านวน 50 คน       

4.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยมีการก าหนดนโยบายให้ครูต้องพัฒนา

ตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีราละเอียดดังนี้ 
1. ครูผู สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข ารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี 
จ านวน 55 คน คิดเป็น   ร้อยละ 100  
3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100                                     
4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จ านวน 50 คน      
คิดเป็นร้อยละ 90.90 

 จากรายละเอียดพัฒนาตนด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสรุปได้ว่าครูผู้สอนที่ได้พัฒนาตน
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครบทั้ง 5 ด้านคิดเป็นร้อยละ 98.18 

4.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ                                              
ยกยองการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา   

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ     
ทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้จัดการอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 32 แห่ง ซึ่งจากการท าความร่วมมือทวิภาคียังช่วยพัฒนาครู  
ในการพัฒนาวิชาชีพโดยได้รับการอบรมจากสถานประกอบการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย             
การสนับสนุนทางวิชาการ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา 
เป็นต้น      

 
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

4.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

โดยมีรายละเอียดของผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังต่อไปนี้                
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  จ านวน 16 โครงการ/งาน 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 143 แห่ง 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยมีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 100 ของ
จ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็น รูปธรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนจากภายนอกจ านวนทั้งสิ้น 
3,466,779.62 บาท 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จ านวน 16 
โครงการ 

ซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหาร
จัดการจ านวนคือรอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

   4.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากร 
 เพ่ือการจัดการเรียนการสอน        

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรม        มีระดับคะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี
ระดับคะแนน 4.68     ผลประเมินดีมาก 

3. โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 
ผลประเมินดีมาก 

4. โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ
คะแนน 4.58  ผลประเมินดีมาก 
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5. โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่าน
มาตรฐานจ านวน 88 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมมีระดับคะแนน 5.00 ผลประเมินดีมาก 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม   มี 4.68 ผลประเมินดีมาก 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท า
แผนงานและการซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายนอกจ านวน   194 เล่ม 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอก
โดยมีการจัดอบรม 5 หัวข้อเช่น 

11.1 การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 
11.2 การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 
11.3 Active Learning 
11.4 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 
11.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ด้วย MIT Application 
12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 285 

รายการ เป็นเงินงบประมาณ 156,300.83 บาท 
13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดสรร

งบประมาณประจ าปีจ านวน 3,139,778.79 บาท 
14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจาก

วิทยากรภายนอกจ านวน 2 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และมีผู้สอบ
ผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้สอบ
ทั้งหมด 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม         
มีระดับคะแนน 5.0 ผลประเมินดีมาก 

16. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษา
จากภายนอกจ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 

4.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน      

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 แห่ง 
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3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและ
หน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบัน
สอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีนโอวหยาง 
6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ท าความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 80 แห่ง 
7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการจ านวน 38 แห่ง 
8.  โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้าน

วิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 
14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน   จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ส านักพิมพิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุน
วิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการสนับสนุน
วิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ได้ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจ านวน 38 แห่ง 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน  ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถานประกอบการ 
หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 แห่ง     

 
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                     

4.3.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
      :  กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 

➢ กิจกรรมบริการชุมชน 
1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 
1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 
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➢ กิจกรรมจิตอาสา 
1. โครงการรด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   
1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

4.3.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมินโครงการ

อยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก                           
4.3.3) ผลสะทอน    :   องค์กร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ                                    

ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา      
ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมได้น าทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี สะท้อน

ให้เห็นถึงคุณภาพในตัวผู้เรียนที่สามารถน าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาแปรเปลี่ยนสู่การลงมือปฏิบัติได้อย่าง
เป็นที่ยอมรับจากชุมชนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่ชุมชนผู้รับบริการได้ประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนในทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

         
4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.4.1) เชิงปริมาณ   :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน                                                       
และสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งานโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสู ง 3BB Internet Leased Line จาก บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด ในระดับความเร็ว 50+200 Mbps และมีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล     
การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ท( Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol)     
และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย มีระบบอินเทอร์เน็ต     
ความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
คนละ 2 อุปกรณ์ สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมด   
ในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว แบ่งเป็น อาคาร Shop จ านวน 2 ตัว อาคาร A จ านวน 10 ตัว อาคาร B จ านวน 
7 ตัว 

4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา        

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
(Internet Server) ระบบจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน 
(Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic ให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่ว
ทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์                        มี 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว แบ่งเป็น  

1. อาคาร Shop  จ านวน 2 ตัว 
2. อาคาร A   จ านวน 10 ตัว 
3. อาคาร B  จ านวน 7 ตัว 
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 ท าให้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงทั่วบริเวณห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยมีความเร็ว       
ที่เพียงพอ 
 
 

4.4.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง                
เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา     

จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการสุ่มข้อมูลผู้เรียน จ านวน 50 คน ได้ผลการส ารวจ 
ดังนี้  

ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ทอยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทมีความแรง อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความทั่วถึง อยู่ใน
ระดับ 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความเสถียร อยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ด้านระบบอินเตอร์เน็ทมีความปลอดภัย อยู่ในระดับ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริม          
ให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ได้เต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายให้จัดการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

     
4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

4.5.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง                                                       
ในการจัดการเรียนการสอน       

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา มีทั้งหมด 60 ห้อง โดยแยกเป็นอาคารเรียน และ
อาคารปฏิบัติการ จ านวน    3 หลังประกอบด้วย 

1.1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ห้อง 
1.2. อาคาร A มีห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง 
1.3. อาคาร B มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ 
WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 ห้อง 

4.5.2) เชิงคุณภาพ  :   รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน       

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน        
การสอนครบทั่วถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 100 เปอร์เซ็นต ์

4.5.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน          

จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการสุ่มข้อมูลผู้เรียน จ านวน 50 คน ได้ผลการส ารวจ 
ดังนี้  
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ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ทอยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทมีความแรง อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความทั่วถึง อยู่ใน
ระดับ 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ทมีความเสถียร อยู่ในระดับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ด้านระบบอินเตอร์เน็ทมีความปลอดภัย อยู่ในระดับ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริม           
ให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ได้เต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายให้จัดการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด     

      
4.2.2 จุดเดน        
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ดานการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามบริบท      
ของสถานศึกษา  

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา       
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ด านการ       

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามบริบท      
ของสถานศึกษา   

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา        ด

านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการ และดานการน านโยบายสูการปฏิบัติตามบริบท
ของ สถานศึกษา    

 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู         
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์      
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้    
  1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ       

1.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวม                                                                     
การพัฒนาวิชาชีพ 

2. จ านวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  
12 ชั่วโมงตอป    
                                                                                                                               

3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน                                                             

4. จ านวนครูผสูอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา                                                                     
วิชาชีพ                                                     

5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ 
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การพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร        
ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง    

โดยมีทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก หรือทัศนคติทางบวกในการ 
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการปรับปรุงตนเอง     
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะมุ่งให้เกิดความส าเร็จในทุกขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 
วัฒนธรรมการสนับสนุน บริบทของสถานศึกษา ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา เวลา งบประมาณ ขั้นตอนใน
การพัฒนา วิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน และบทบาทขององค์การด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว  จะ
ส่งผลส าคัญต่อ การพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมีผลสรุปข้อมูล
จากจากงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร 

1.  ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ         จ านวน   55  คน     
2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี              จ านวน   55  คน  
3.  จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  
    วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน                                      จ านวน   55   คน 

          4.  จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   จ านวน   55   คน 
5.  จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  
     วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร            จ านวน  50  คน   

1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        
รอยละ 98.18  ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ       

1.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ        
ตอสมรรถนะของครูผูสอน 

องคก์ร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน  
 จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงร้อยละ 98.18 แสดงว่า ครู

มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านการ
อบรมทางวิชาการ โดยมีผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิจัยระดับชาติ สะท้อนให้เห็นถึง                
การยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม         
1.2.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. บริหารสถานศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

2. บริหารสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561  – 2563 
(แผนพัฒนา 3 ปี) โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. บริหารสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

4. บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยการร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมเสนอแนะในการ
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีผ่านการประชุมร่วมกัน 
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5. จัดท านวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทุกระดับโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ  (Professional Learning Community) 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้เท่ากับร้อยละ 95.06 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม    
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีผลการ

บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   
   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   
   ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

สาขาวิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  
   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) 
  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนด และพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึก ษาเอกชนในจังหวัด          
เชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 23 นโยบาย 30 โครงการ 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล ในคู่มือเล่มนี้มีข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่องกลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ -ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่ งการที่จะบริหารสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล จึง
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จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารที่ดีเพ่ือไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จกลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆร่วมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  3  ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด      
เชียงใหม่-ล าพูน ด้วยการพัฒนาต้นแบบกลุ่มสถานศึกษาท่ีเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในระดับ
สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อม
ส าหรับการปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน  

กลยุทธ์ที่ 7   ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา 

6. ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมด้วยการสร้างสังคม     
แห่งการเรียนรู้ ของครูและบุคลากร มีผลการประเมิน 4.64 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

1.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการบริหารสถานศึกษา    

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมเป็นชุมชนแห่ง  
การเรียนรู้ในการบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีต
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 ท่าน 
เข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี และยังมี
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน  ช่วยเสนอแนะ       
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน และในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลต าบลหนองจ๊อม จ านวน 2 ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในต าบลหนองจ๊อม
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จ านวน 1 ท่าน ร่วมบริหารสถานศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัย         
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จะมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและก าหนดแผนปฎิบัติการประจ าปี  
 

1.3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา    
1.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ                                                       

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ    
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมในการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน 76 คน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยภาพรวมครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ   
เป็นอย่างดี มีครูและบุคลากรเข้าร่วมได้เท่ากับร้อยละ 100               
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1.3.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล                                                                 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 2561  มีคะแนน       
มีดังนี ้

อันดับที่ 1  คือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาได้จัดทาขึ้นก่อนน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7๐ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 2  คือสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคุ้มทุก
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 3  คือความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 4  คือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานระบบ
จัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๓ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 5  คือมีด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่วางแผนไว้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

สรุปภาพรวมได้ว่าผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 
2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.65 เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก   

      1.3.3) ผลสะทอน   :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ                           
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน     

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในการก าหนดแผนพัฒนาและก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร และจากผลการประเมินข้อมูล
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕     
เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก  

 
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   

1.4.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการดังต่อไปนี้                

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา     
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  จ านวน 16 โครงการ/งาน 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 143 แห่ง 

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน 

ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยมีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็น รูปธรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนจากภายนอกจ านวนทั้งสิ้น 3,466,779.62 
บาท 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 16 โครงการ 

ซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหาร
จัดการจ านวนคือรอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน        

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรม  มีระดับคะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี
ระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

3. โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 
ผลประเมินดีมาก 

4. โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ
คะแนน 4.58  ผลประเมิน  ดีมาก 

5. โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่าน
มาตรฐานจ านวน 88 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
ความส าเร็จของการ  จัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมมีระดับคะแนน 5.00 ผลประเมินดีมาก 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม มี 4.68 ผลประเมินดีมาก 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท า
แผนงานและการซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายนอกจ านวน   194 เล่ม 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอก
โดยมีการจัดอบรม 5 หัวข้อเช่น 

11.1. การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 
11.2. การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 
11.3. Active Learning 
11.4. การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 



           

124 
 

 

11.5. กา รอบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร พัฒนาแอพพลิ เ ค ชั่ น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย MIT Application 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 285 
รายการ เป็นเงินงบประมาณ 156,300.83 บาท 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีจ านวน 3,139,778.79 บาท 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจาก
วิทยากรภายนอกจ านวน 2 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และมีผู้สอบ
ผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้สอบ
ทั้งหมด 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม       
มีระดับคะแนน 5.0  ผลประเมินดีมาก 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจากภายนอก
จ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 

1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด         
การเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่
จากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 
แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษ
จากสถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีน
โอวหยาง 

6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ      
ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือ
กับสถานประกอบการจ านวน 38 แห่ง 

8.  โครงการพัฒนาครูด านวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)  ได้รับความ
ร่วมมือด้านวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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10. งานพัฒนาศูนย วิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิมพิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหล งเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจ านวน 38 แห่ง 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้ เรียน  ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 แห่ง 

 
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      

1.5.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 

➢ กิจกรรมบริการชุมชน 
1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 
1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

➢ กิจกรรมจิตอาสา 
1. โครงการรด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   
1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมินโครงการ

อยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก    
 
1.5.3) ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ                                    

ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  
วิทยาลัยได้สร้างชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ในการท าโครงการบริการชุมชนต่าง ๆ โดยการระดม   

ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบลักษณะกิจกรรม    
ที่จะด าเนินการในโครงการร่วมกับชุมชน โดยได้น าเอาข้อสรุปการท าโครงการบริการชุมชนที่ส าคัญในครั้ง  
ก่อน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการบริการ
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ชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจและใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอ สามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี       
ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 

 
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์  
ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตาม

รายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        
2.1) ผลงานของผู เรียนด านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสร างสรรค  หรืองานวิจัย                                         

2.1.1) เชิงปริมาณ  : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
 จ านวน  144 ชิ้น                                  

2.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ   
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย       

รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

❖ การแข่งขันระดับภาค 
1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา จังหวัด

เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 
▪ รางวัลเหรียญทอง  
➢ ซอสหมักจากสับปะรด   

▪ รางวัลเหรียญเงิน 
➢ แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 
➢ กราโนล่าสารพัดข้าว 
➢ นมข้นหวานละมุน 

▪ รางวัลเหรียญทองแดง 
➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะ 
➢ คุกกี้เสี่ยงทาย 
➢ อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ การแข่งขันระดับชาติ 
1. การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ Event Hall  102 - 104 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 
2562 

รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  
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รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify                                  
2.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
                         ยกยองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

    หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร      
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิตและการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน
น าเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงท าให้
ได้รับรางวัล ระดับภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ 
และ ได้รับรางวัล ระดับชาติ ใน การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
2.2) การจัดการเรียนการสอน       

2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน                                                                                
2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน                                                                 
3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู                                                                     

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย                                                                
4. จ านวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน                                                      
5. จ านวนครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู 

และแกปญหาการจัดการเรียนรู  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร โดยได้จัดท า

การประเมินและตรวจสอบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดท าแผนการจัด      การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 55 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 

55 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 55 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียน การสอน จ านวน 55 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ จ านวน 50 คน 
2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน      
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อ งกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา           
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 
วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ  และศิลปะ
การใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากรคุณภาพของ
สังคมและประเทศได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญ                        
ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย      
มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ    
ท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ :ซึ่งจากการสรุปผลการจัดการเรียน       
การสอนของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ               
 
มีเป้าหมายมุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่เรียนมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ โดยให้สถานประกอบการ      
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภายในภายนอก   

2.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ         
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าแล ะ          
ให้ความส าคัญตลอดมาคือคุณภาพของผู้เรียน จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ วิ ทยาลั ยก าหนดไว้ ทั้ ง ด้ าน  ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการ ใช้ชี วิ ต   นอกจาก                            
การตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้เรียนไปใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  การศึกษา  
ในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานอาชีพเป็นหลัก  
นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาควรจะมุ่งสู่การประกอบอาชีพหรือท างานเป็นหลัก ซึ่ งวิทยาลัยฯ ได้จัด
ให้ครูผู้สอน จัดท าด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล     
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขัน             
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และจัดให้ครูผู้สอนท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนและ
เผยแพร่เทคนิคการสอนสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  

4.3.2 จุดเดน        
ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือ ในการสราง

สังคมแหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา    
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
ใหสถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานความรวมมือในการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา                
    4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
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ใหสถานศึกษาระบุขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ดานความรวมมือ         
ในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา    
สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ การประเมิน

คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม          
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดบัประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5  ดาน 25 ขอ การประเมิน  ดังนี้   

5.1.1 ดานผูเรียนและผสู าเร็จการศึกษา           
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิ ชาการ  ทักษะและการประยุกต ใช  คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่ พึ งประสงค                 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผสู าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก  

(50) 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน ระดับคุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่         

พึงประสงค ์
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 
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ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 243 

 

243 x 100 
250 

 
= 97.2 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน           

     สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ            
มีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ     
และน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน อย างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ           
ที่จ าเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการ
ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก  
(10) 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5  

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา
เ ดิ ม  ห รื อ ก า หนดร าย วิ ช า
เพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  
 2.1 การจัดการเรียนรู้สู่ การ

ปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2 การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 
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          ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                        50 
 

50 x 100 
50 

= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน           
    ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
5.1.3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา          

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู  ตาม มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผู สอน และผบูริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร          
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ ก าหนดไว  ปรากฏผลดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการ
ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก  
(10) 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน 10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 10  
 2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบ      

มีส่วนร่วม  
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 100 

 
          ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                        100 
 

100 x 100 
100 

= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน           
   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3= 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2= 
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5.1.4  ดานการมีสวนรวม            

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวม      
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน       
เพ่ือยกระดับ และพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก  
(10) 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
5 ยอดเยี่ยม 

2 
10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน  

 
       ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                      50 
 

         50 x 100 
100 

 
= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน           
   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = 
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5.1.5   ดานปจจัยพื้นฐาน            

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล อม ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  ห องเรียน                  
หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของ ผู เรียนหรือผู รับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก  
(10) 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฎิบัติ
โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4 ดีเลิศ 2 8 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร ะบ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 48 

 
       ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 
                      50 
 

         48 x 100 
50 

 
= 96 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน           
   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = 
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา       
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเปนรายดาน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก  

(100) 

คะแนนที่ได้จาก
การประเมินแต่

ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้าน x น้ าหนักคะแนนของด้าน) 

คะแนนรวมของด้าน 

1 
ผู เ รี ย น แ ล ะ ผู ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

50 97.2 
98.4 x 50 = 19.44 

                  250 

2 
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

10 100 
100 x 10 = 20 

                     50 

3 
ครูผู้ สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

20 100 
100 x 10 = 20 

                      50 

4 การมีส่วนร่วม 10 100 
100 x 10 = 20 

                      50 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 96 
96 x 10 = 19.20 

                    50 
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

ในภาพรวม 493.20 98.64 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
   √  ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
    ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00-79.99)  
    ดี                (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00-69.99)  
    ก าลังพฒันา   (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00) 
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สวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึนโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมิน 4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากผลการประเมินพบว่าสาเหตุที่ยังไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยมคือ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยมี
แผน พัฒนา เ พ่ื อยกระดั บคุณภาพกา ร จั ด
การศึกษาของสถานศึกษาดังนี ้
   1. พัฒนาระบบการติดตามการแก้ไขผลการ
เรียนรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นราย
ภาคเรียน 
   2. มีระบบการก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก 
กลางคัน (Drop out) ของผู้เรียนโดยมอบหมาย
รอง ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือดูแลเอาใจใส่
กลุ่มนักศึกษาที่มี พ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญใน
ระดับมัธยมค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชา
สามัญช่วยสอนและปรับพ้ืนฐานวิชาสามัญที่อ่อน
ให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียนปกติเป็น
กรณีพิเศษ 
   3. พัฒนาระบบคัดกรองนักศึกษาของส่วนงาน
กิจการนักศึกษาเ พ่ือทราบข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคลมากขึ้นโดยครูที่ปรึกษาเรียกคุยกับ
นักศึกษาทุกคนผ่านกิจกรรม 1115 คือครูที่
ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษา  1วัน  1คน 15 นาที  
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
2. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีผลการประเมิน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากผลการประเมินพบว่าสาเหตุที่ยังไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพดี เยี่ ยมคือ ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ 
ได้ รั บรางวั ลจากการประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ วิทยาลัยจึงมีแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้  
   1. ควรมีการผลักดันให้มีการจดสิทธิบัตรของ
นักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   2 .  มีแผนงานการน า  ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 
   3. หาเวทีส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
วิทยาลัย 

3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมิน 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากผลการประเมินพบว่าสาเหตุที่ยังไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยมคือ ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ วิทยาลัยจึงมีแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 
1. จัดหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชน
มาสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2. มรกระบวนการคัดสรร คัดเลือกรายการ
แข่งขันที่จะเข้าร่วมอย่างดี เพ่ือจัดสรรเวลาการ
ฝึกซ้อมไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของ
อาจารย์และผู้เรียน 
3. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประกวด 
แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ โดยมี
แผนงานและงบประมาณสนับสนุน 
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมิน 4 
คะแนนระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากผลการประเมินพบว่าสาเหตุที่ยังไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยมคือ สถานศึกษายังขาดการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทย
บริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
สถิติของผู้ ใช้บริการมีผู้ เข้าใช้บริการร้อยละ 
71.68 วิทยาลัยจึงมีแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 
1. จัดท าแบบเสนอจัดซื้อหนังสือเข้าศูนย์วิทย
บริการ โดยให้ผู้เข้าใช้บริการยื่นรายชื่อหนังสือที่
ต้องการให้จัดซื้อพร้อมระบุเหตุผล เพ่ือน ามา
พิจารณาจัดซื้อหนังสือให้ได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เข้าใช้บริการ 
2. จัดโครงการรณณรงค์การใช้บริการศูนย์วิทย
บริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ก 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 



           

139 
 

 

1. ผลการประเมินตนเอง  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน  
ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเปนรายดาน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก  

(100) 

คะแนนที่ได้จาก
การประเมินแต่

ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้าน x น้ าหนักคะแนนของด้าน) 

คะแนนรวมของด้าน 

1 
ผู เ รี ย น แ ล ะ ผู ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

50 97.2 
97.2 x 50 = 19.44 

                  250 

2 
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

10 100 
100 x 10 = 20 

                     50 

3 
ครูผู้ สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

20 100 
100 x 10 = 20 

                      50 

4 การมีส่วนร่วม 10 100 
100 x 10 = 20 

                      50 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 96 
96 x 10 = 19.20 

                    50 
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

ในภาพรวม 493.2 98.64 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
   √ ยอดเยี่ยม       (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
    ดีเลิศ           (ร้อยละ 70.00-79.99)  
    ดี                (ร้อยละ 60.00-69.99)  
    ปานกลาง      (ร้อยละ 50.00-69.99)  
    ก าลังพฒันา   (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00) 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับ  คุณภาพยอดเยี่ยม  มีค่าคะแนน เท่ากับ ร้อยละ 98.64 
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2. หลักฐานสนับสนุน 

รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา

คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 

ประกอบด้วยการดูแลและ แนะแนวผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขา

งาน และภาพรวม ของสถานศึกษา 

 การประเมิน 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ

สถานศึกษา 

การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

X 100 ร้อยละ= 
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การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา   

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  

5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา    

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นาวสาวรุ่งนภา  ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางสาวธันย์รดา  ทองซ้อน 

2. นางสาวอาภรณ์ศิริ  สมพันธ์ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับปวช. และ ปวส. 

ระดับการศึกษา 

จ านวน

นักศึกษา 

(คน) 

จบรอบที่ 1 จบรอบที่ 2 ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ปวช. 339 184 54.28 24 7.08 131 38.64 

ปวส. 112 49 43.75 14 12.50 49 43.75 

รวม 451 233 51.66 38 8.43 180 39.91 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับปวช. 

สาชาวิชา 

จ านวน

นักศึกษา 
จบรอบที่ 1 จบรอบที่ 2 จบรอบที่ 3 

ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา 

(คน) 
จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การบัญชี 31 27  87.10 0 0.00 2 6.45 2 6.45 

การตลาด 24 11 45.83 1 4.17 1 4.17 11 45.83 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 28 70.00 5 12.50 2 5.00 5 12.50 

การท่องเที่ยว 103 73 70.87 4 3.88 9 8.74 17 16.50 

ช่างยนต์ 77 33 42.86 3 3.90 10 12.99 31 40.26 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 6 25.00 7 29.17 2 8.33 9 37.50 

ช่างไฟฟ้า 40 6 15.00 4 10.00 6 15.00 24 60.00 

รวม 339 184 54.28 24 7.08 32 9.44 99 29.20 
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ตารางท่ี 3 สรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับปวส. 

สาชาวิชา 
จ านวน

นักศึกษา 
จบรอบที่ 1 จบรอบที่ 2 จบรอบที่ 3 

ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา 

  (คน) 
จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การบัญช ี 17 13 76.47 1 5.88 1 5.88 2 11.76 

การตลาด 4 1 25.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 9 45.00 3 15.00 3 15.00 5 25.00 

การท่องเที่ยว 14 11 78.57 0 0.00 1 7.14 2 14.29 

การโรงแรม 10 6 60.00 1 10.00 0 0.00 3 30.00 

เทคนิคเครื่องกล 23 2 8.70 3 13.04 13 56.52 5 21.74 

อิเล็กทรอนิกส์ 8 3 37.50 0 0.00 3 37.50 2 25.00 

ไฟฟ้าก าลัง 16 4 25.00 4 25.00 4 25.00 4 25.00 

รวม 112 49 43.75 14 12.50 25 22.32 24 21.43 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขางาน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 

การบัญช ี 31 29 93.55 

การตลาด 24 13 54.17 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 35 87.50 

การท่องเที่ยว 103 86 83.50 

ช่างยนต ์ 77 46 59.74 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 24 15 62.50 

ช่างไฟฟ้า 40 16 40 

รวม 339 240 70.80 
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ตารางท่ี 5 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขางาน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 

การบัญชี 17 15 88.24 

การตลาด 4 3 75 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 15 75 

การท่องเที่ยว 14 12 85.71 

การโรงแรม 10 7 70 

เทคนิคเครื่องกล 23 18 78.26 

อิเล็กทรอนิกส์ 8 6 75 

ไฟฟ้าก าลัง 16 12 75 

รวม 112 88 78.57 

 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  

328  x  100 = ร้อยละ 72.73 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ค่าคะแนน  4 
                                    451 
หมายเหตุ : 

1. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 339 คน  

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 112 คน   

4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 240 คน 

5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 88 คน   

6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา ร้อยละ 72.73 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
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ผลสัมฤทธิ์ 

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกย่องสถานศึกษา    

ในการดูแล และแนะแนวผู้เรียน   

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน

การดูแล และแนะแนวผู้เรียน      

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน

การดูแล และแนะแนวผู้เรียน      

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 328 คน 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 72.73 

ผลสะท้อน   :  วิทยาลัยมุ่งเน้นกระบวนการในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ในการที่ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และสรุปองค์

ความรู้  ในวิชาพ้ืนฐานส าคัญต่อสาขาที่เรียนได้ โดยจัดให้มีการสอบวัดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ     

เป็นประจ าทุกภาคเรียน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีองค์ความรู้ที่ดีในวิชาชีพของตนเอง 

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 328 คน 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 72.73 
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ผลสะท้อน   :  วิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในทุกรายวิชาชีพ โดย

ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีผลการสอบวัดทักษะในการปฏิบัติงานผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อน       

การส าเร็จการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

การดูแลแนะแนวผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :   จ านวนผสู าเร็จการศึกษา 328 คน 

 เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 72.73 

ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องของคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านทุก ๆ กระบวนการของวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ 

ด้านงานวิชาการ เช่น การทดสอบค าศัพท์ประจ าวัน (Quiz) ที่สร้างคุณลักษณะในเรื่องของ การตรง

ต่อเวลา ความพยายาม ความกระตือรือร้น กิจกรรม Day Project ต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างคุณลักษณะใน

เรื่องความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น อัน

จะเห็นผลสะท้อนได้จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่ได้กล่าวมา โดยสะท้อนมากจากผล

การประเมินคุณลักษณะในการท างาน การฝึกงาน จากสถานประกอบการ    ต่าง ๆ 

จุดเด่น 

1.  วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีระบบดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่อง

มามาเรียน การแก้ไขผลการเรียน  มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน

กาเรียนของผู้เรียนจากหัวหน้าสาขาวิชา 

2. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน    

โดยการจัดให้มีการเยี่ยมบ้านระหว่างภาคเรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีการขาดเรียนติดต่อกัน  

จุดควรพัฒนา 

         1. พัฒนาระบบการติดตามการแก้ไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นรายภาคเรียน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    

1. มีระบบการก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจจะส่งผลให้จ านวนอัตราการออก กลางคัน 

(Drop out) ของผู้เรียน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐาน   ด้านเศรษฐกิจ ภายใน

ครอบครัว ด้านความเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมอบหมายรอง ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      

เพ่ือดูแลเอาใจใส่กลุ่มนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้วิชาสามัญในระดับมัธยมค่อนข้างต่ า โดยจัดอาจารย์วิชา

สามัญช่วยสอนและปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่อ่อนให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวนอกเวลาเรียน ปกติเป็นกรณีพิเศษ 

ตัวตัวบ่งช้ีที่  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน

จิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 

เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องค์การฯ ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 การประเมิน 

1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 

เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย          
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เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต

แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ

ประเมินใน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย          

เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ

ประเมินเป็นองค์การ มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย          

เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์ก ารเกษตรกร            

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)       

โดยได้รับผลการประเมินในระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย              

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมิน ในระดับ

เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค                   

5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น

ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็น

ไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร    

ในอนาคตแห่งประเทศไทยใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)      

โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ   
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การตรวจสอบข้อมูล 

1.จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา   

2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์และ เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร        

มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    

4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล  

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นายนครินทร์  ชุมภู 

  2.  นางสาววารีวรรณ ณ บางช้าง 

  3.  นายพรชัย  มูลแก้ว 

  4.  นางสาวศิวพร วัสุวัฒน์ 

  5.  นายเชิดชูเกียรติ์ ผาค า 

  6.  นายเกียรติ์ศักดิ์ อยู่ดี 

  7.  นายเกียรติ์ศักดิ์ คนธสิงห์ 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  

 ผลการประเมิน ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม    

มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจใน

ความเป็นไทย  เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และมีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับการประเมิน ระดับ

จังหวัด ผลการประเมินระดับ ผ่าน สรุปผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 5 ค่าคะแนน 5              

ระดับยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์   

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค       

เชิงคุณภาพ  :  รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค  หรือผลการประเมิน 

อวท. หรือ อกท.        

ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน

การดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

          เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

เป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา        

ภูมิปัญญาไทย มีจิ ตส านึ ก ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัย                       

จึงได้จัดกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 25 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

2. โครงการวันแม่แห่งชาติ 

3.  โครงการ Art and culture day 

4.  โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

5.  โครงการไหว้ครู 

6.  โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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7.  โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 

8.  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ สาขาวิชา 

9.  โครงการลูกเสือช่อสะอาด 

10. โครงการ รด.จิตอาสา 

11. โครงการสถานศึกษาวิชาทหารเข้มแข็ง 

12. โครงการส่งเสริมกีฬา 

13. โครงการค่ายราชพฤกษ์ 

14. โครงการ สืบสานฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง 

15. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ 

16. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

17. งานอาชีวเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ 

18. กิจกรรม College is my home 

19. กิจกรรม Sport day 

20. กิจกรรม Family day 

21. กิจกรรม First day 

22. งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 

23. โครงการ Fin D we can do (ส่งเสริมเรื่องการออม) 

24. งานระบบช่วยเหลือติดตามนักศึกษา 

25. โครงการ SCG เด็กบัญชีขอท าดีเพ่ือน้อง 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ เชิงประมาณ  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม พ่ีพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ านวนทั้ งสิ้ น                

25 โครงการ 

2. จ านวนผู้ เรียนที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวนทั้งสิ้น      

1,333 คน 

3. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวนทั้งสิ้น 76 คน          

ผล(มี/ไม่มี 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ

ด าเนินการ 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝัง จิตส านึกกับผู้เรียน      

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น

กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม

พัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

25 กิจกรรม 

2 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม ที่ปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร      

มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา       

ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้

เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 

1,333 คน  

 

3 จ านวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปลูกจิต ด้านการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี

ภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิ

ปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนครูและ

บุคคลกร 76 คน 

 

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์            

จากกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 

และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ

ผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
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1. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ

ผู้เรียนตามแผนงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 

2. ผู้ เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ร้อยละ 100        

ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

3. ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวน

ครูทั้งหมด 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ

ด าเนินการ 

1 สถานศึกษามีการด าเนินโครงการ เพ่ือปลูกฝัง จิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร      

มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา        

ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบ

ตามแผนที่ก าหนด 

25 กิจกรรมคิด

เป็น ร้อยละ 100 

2 ผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรม ที่ปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียน  ด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม       

มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า 

กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา  ภูมิปัญญาไทย      

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนที่ก าหนดไว้

ครบทุกคน 

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 

1,333 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 

 

3 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปลูกจิต ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร     

มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา        

ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนครูและ

บุคคลกร 76 คน

คิดเป็นร้อยละ 

100 
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ผลสะท้อน 

1. วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดัน 1 ในการประกวด นวัตกรรมการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ด้าน วินัยทางการเงินให้กับผู้เรียน จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

2. วิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะศึกษา  

3. วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาอาชีวะเอกชนต้นแบบ ปลอดบุหรี่ จาก ส านักงานกองทุน

สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 

4. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการเลือก ให้เป็น To be Number one ไอดอล ระดับจังหวัด 

5. วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน จัดโดย 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ 

ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 

6. วิทยัยได้รับใบอนุโมทนาบุญ จาก นายกสมาคมบัณฑิตล้านนา และ เจ้าคณะอ าเภอสันทรายในการน า

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7. ได้รับคัดเลือกจาก มูลนิธิ SCG ในการท าโครงการ เยาวชนคนท าดี ปีที่ 5  

8. ได้รับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีคณะ

กรรมการบริหาร อวท. ชาติ ก าหนด ประเภท สถานศึกษา ขนาดกลาง 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดัง

นั่น กิจกรรมต่าง ๆ จึงสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนครบทุกคน ครอบคลุมทุก

ด้าน 

3. มีการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาท าให้มี

การพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี 

4. มีการน านโยบายมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ท าให้ในทุกปีการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกด้าน 



           

155 
 

 

5. นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจในการเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละด้านอย่างดีมาก ท า

ให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

6. วิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในทรัพยากรด้านต่างๆ จากภายนอกเป็นในบางกิจกรรม      

ท าให้มีมีงบประมาณมาด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. วิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก 

2. เพ่ิมเติมกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. วิทยาลัยจะต้องหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกให้มากขึ้นในการเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้าน

งบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ท ากิจกรรมที่มี่ความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. วิทยาลัยต้องหาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ

อิสระของ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ

กับจ านวน ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล

การประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษาก าหนด 
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การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    

2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    

3. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    

4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 

และระดับ 5 ดาว 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 

ร้อยละ 50 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางสาวชฎาภรณ์  ทาสุวรรณ 

  2. นางสาวจิตตรารัตน์  ตะตานัง 
 

X 100 ร้อยละ= 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 

 ร้อยละ = 7  x  100  = 100  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน 5 
                            7  
ผลสัมฤทธิ์  

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ  :   1. จ านวนผเูรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 

2. จ านวนผเูรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ

พัฒนาผูเรียน  ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

อิสระ 

           2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ

พัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีr

อิสระ 

           2. จ านวนผูเรียนประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                          

เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ

พัฒนาผูเรียน  ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
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ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ  :  1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการ

ด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 

2. ผู้ เรียนที่ประสบความส าเร็จสู การเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ       

จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผู้เรียนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ

จากวิทยากรจากครูสาขาการตลาดและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการ

เขียนแผนธุรกิจ 

เชิงคุณภาพ :   

 จากการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ท าบันทึก

การรับจ่ายเงินของร้านค้า สรุปผลประกอบการในรอบแต่ละเดือน สรุปผลก าไรขาดทุนประจ าภาคเรียน ผู้เรียน

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตอยู่ในระดับ 4.86 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในร้านค้าไปสู่การท างานด้านต่าง ๆ           

ของตนเองได้เป็นอย่างด ี

ผลสะท้อน :  

๑. จาการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการ

เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

๒. การด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยได้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการให้

ความรู้ การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ จนเกิดเป็นกิจกรรมตลาดนัด  

PYT เกิดขึ้นเพ่ือ   ขยายโอกาสในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ  โดยผู้เรียน  

ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 7 คน ได้ส่งต่อความรู้ที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน        

ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด PYT 

๓. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษามีผู้ด าเนินการในโครงการมาแล้ว 3 รุ่น และได้รับรางวัลจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เกรียติคุณเพ่ือแสดงว่าการ

จัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาที่เด่นชัด และเป็นรูปธรรม ในระดับ
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ก้าวหน้า ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินงาน

ตามแผนธุรกิจในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561  

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

เชิงปริมาณ  :   

๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการด าเนินการ

ในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 

๒. ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 โดยผู้เรียนได้น าความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนธุรกิจ

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารในการขอพิจารณาด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยผู้เรียนได้ด าเนินการ

ตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2561        

 เชิงคุณภาพ  :   

จากการสรุปผลโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ 4.71      

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน แบ่งหน้าที่การท างานตามฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ        

มีการสรุปงานประจ าเดือนเพ่ือพัฒนาการท างานในทีม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในระดับ 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับลูกค้าที่มีความ

หลากหลาย ทั้งที่เป็นอาจารย์และบุคลากร หรือนักศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้รับจากโครงการไปประกอบ

ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตอยู่ในระดับ 4.86  

ผลสะท้อน  : 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรี ยนและนอก

ห้องเรียนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา 

การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดเอกลักษณ์คือ“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”        

ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากการท าโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

พบว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
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อาชีพอิสระโดยมีทักษะในการท างานและมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :   

๑. ผู้ เรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านพัฒนาเป นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในการ

ด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จ านวน 7 คน 

๒. ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเปนผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 7 คน      

คิดเป็นร้อยละ 100   

เชิงคุณภาพ  :   

นอกจากความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตแล้ว ผู้เรียนยัง

ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการเป็นผู้ประกอบการที่มี

คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งกระบวนการในการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ

การศึกษาในทุกขั้นตอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนในเรื่องดังกล่าวผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา

ของศูนย์บ่มเพาะในการให้ค าแนะน า ติดตามการด าเนินการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2561 

ผลสะท้อน  : 

จากการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษานั้น พบว่า            

มีความพึงพอใจในการให้บริการ ต่อคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี 

จุดเด่น 

1. ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาซึ่งวิทยาลัยได้เริ่ม

ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 มาจนถึงปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ด าเนินการในโครงการมาแล้วถึง 3 

รุ่นด้วยกัน และได้  รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เกรี

ยติคุณเพ่ือแสดงว่าการจัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาที่เด่นชัด และเป็น

รูปธรรม ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนธุรกิจในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561  
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2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา

อย่างเต็มที่ท้ังในเรื่องของสถานที่ งบประมาณ และการด าเนินโครงการกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ของศูนย์ 

จุดควรพัฒนา 

1. การวางแผนในการขยายขอบเขตการด าเนินการในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา

ไปยังสาขางานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยในการขยายการด าเนินการศูนย์บ่ มเพาะ

วิสาหกิจเพ่ือการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาตามความพร้อมในด้านต่างๆ ควบคู่ 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย  ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ตามที่ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้

ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ    

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา  

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ

สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ

จังหวัด  

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ

ชุมชนหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค  

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ

จังหวัดหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
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5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน

ระดับประเทศหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ

นานาชาติ 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                 

ในสถานศึกษา    

2. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา       

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ     

3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ    

หมายเหตุ: รางวัล หมายถึงรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 

  เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวปภาวรินท์     นักธรรมา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นายเกียรติศักดิ์   คนธสิงห์ 

  2.   นายกานต์    อะตะมา 

  3.   นางสาวศิวพร   วัสุวัฒน์ 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 

ผลตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีผลการประเมินได้ ค่าคะแนนระดับ 4 ระดับ  ดีเลิศ  จากหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา  

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ

จังหวัดหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์  

1. รายการประเมินคุณภาพการศึกษาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย   

           1.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                       

           1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย                                       

1.3.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยอง

สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผย

แพร 

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ          

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

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

 จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 279 275 98.58 

นักศึกษาระดับปวส. 106 100 94.33 

รวม 385 375 97.40 

 

 

 



           

164 
 

 

2. จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จ านวนผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 14.58  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 20.83  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 21.53  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 26.39  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 0.69  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 3.47  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 12.51  

รวม 144 100  

 

3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวนผลงาน

ทั้งหมด 

จ านวนผลงาน

ที่ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 21 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 30 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 31 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 38 100  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 5 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 18 100  

รวม 144 144 100  
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เชิงคุณภาพ 

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

❖ การแข่งขันระดับภาค 

9. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

▪ รางวัลเหรียญทอง  

➢ ซอสหมักจากสับปะรด   

▪ รางวัลเหรียญเงิน 

➢ แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 

➢ กราโนล่าสารพัดข้าว 

➢ นมข้นหวานละมุน 

▪ รางวัลเหรียญทองแดง 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะ 

➢ คุกกี้เสี่ยงทาย 

➢ อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ การแข่งขันระดับชาติ 

▪ การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)             

ณ  Event Hall 1 0 2  -  1 0 4  ศู น ย์ นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะก า ร ป ร ะชุ ม ไ บ เ ท ค  บ า ง น า                         

ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

▪ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

➢ ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  
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▪ รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify  

ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านความรู้  

1. จากรายงานงานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 

มีการพัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ 97.40 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จากการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงท าให้ได้รับรางวัล ระดับภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้รับรางวัล ระดับชาติ ใน การ

แข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. รายการประเมินคุณภาพการศึกษาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.3.1) เชิงปริมาณ    :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                       

2.3.2) เชิงคุณภาพ   :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย                                       

2.3.3) ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน

หรือ เผยแพร      
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ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

เชิงปริมาณ          

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

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

 จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 279 275 98.58 

นักศึกษาระดับปวส. 106 100 94.33 

รวม 385 375 97.40 

 

2. จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จ านวนผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 14.58  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 20.83  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 21.53  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 26.39  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 0.69  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 3.47  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 12.51  

รวม 144 100  
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3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวนผลงาน

ทั้งหมด 

จ านวนผลงาน

ที่ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 21 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 30 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 31 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 38 100  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 5 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 18 100  

รวม 144 144 100  

เชิงคุณภาพ 

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

❖ การแข่งขันระดับภาค 

10. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

▪ รางวัลเหรียญทอง  

➢ ซอสหมักจากสับปะรด   

▪ รางวัลเหรียญเงิน 

➢ แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 

➢ กราโนล่าสารพัดข้าว 

➢ นมข้นหวานละมุน 
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▪ รางวัลเหรียญทองแดง 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะ 

➢ คุกกี้เสี่ยงทาย 

➢ อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ การแข่งขันระดับชาติ 

▪ การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)               

ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่ างวันที่         

1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

▪ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

➢ ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  

▪ รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify  

ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้าน

ทักษะและการ 

ประยุกต์ใช้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะและการประยุกต์เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักประดิษฐ์

คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็น

พ้ืนฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิด

กล้าปฏิบัติอย่างมี เหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  ท าให้มีทักษะและ

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชนที่มีความต้องการ

สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมรายได้ ให้แก่ชุมชนได้

อย่างยั่งยืนต่อไป  จึงท าให้ได้รับรางวัล ระดับภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานใน

ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้รับรางวัล ระดับชาติ ใน การแข่งขันทักษะการน าเสนอ
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 ระดับ

อาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

3. รายการประเมินคุณภาพการศึกษาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.4.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 

3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียนไปใชประโยชน

หรือเผยแพร  

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ          

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

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

 จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 279 275 98.58 

นักศึกษาระดับปวส. 106 100 94.33 

รวม 385 375 97.40 
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2. จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จ านวนผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 14.58  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 20.83  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 21.53  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 26.39  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 0.69  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 3.47  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 12.51  

รวม 144 100  

 

3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวนผลงาน

ทั้งหมด 

จ านวนผลงาน

ที่ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 21 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 30 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 31 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 38 100  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 5 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 18 100  

รวม 144 144 100  
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เชิงคุณภาพ 

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนา

งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

❖ การแข่งขันระดับภาค 

11. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

▪ รางวัลเหรียญทอง  

➢ ซอสหมักจากสับปะรด   

▪ รางวัลเหรียญเงิน 

➢ แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 

➢ กราโนล่าสารพัดข้าว 

➢ นมข้นหวานละมุน 

▪ รางวัลเหรียญทองแดง 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะ 

➢ คุกกี้เสี่ยงทาย 

➢ อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ การแข่งขันระดับชาติ 

▪ การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)             

ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่        

1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

▪ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

➢ ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  
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▪ รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify  

ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

จากการประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด ความมีวินัย มีจิตอาสามีน้ าใจ

ต่อผู้อื่น มีความเสียสละ มีน้ าใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมี เหตุผล และแลกเปลี่ยน 

ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางผู้เรียน มีจรรยาบรรณของผู้ประดิษฐ์คิค้นนวัตกรรมที่ไม่ลอกเลียน

ผลงาน  มีกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบการจดสิทธิบัตรของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

4.  รายการประเมินคุณภาพการศึกษา  2)  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

 ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการสร างสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม           

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

2 .1)  ผลงานของผู เ รี ยนด านนวั ตกรรม  สิ่ งประดิษฐ  งานสร างสรรค  หรื อ งานวิ จั ย                                         

2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                      

2.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย                                      

2.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใช      

ประโยชนหรือเผยแพร    
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ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

เชิงปริมาณ          

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

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

 

 จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้พัฒนา ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 279 275 98.58 

นักศึกษาระดับปวส. 106 100 94.33 

รวม 385 375 97.40 

 

2. จ านวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จ านวนผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 14.58  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 20.83  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 21.53  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 26.39  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 0.69  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 3.47  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 12.51  

รวม 144 100  
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3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผู้เรียนได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 
จ านวนผลงาน

ทั้งหมด 

จ านวนผลงาน

ที่ได้เผยแพร่ 
ร้อยละ หมายเหตุ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 21 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 30 30 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 31 31 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 38 38 100  

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณะภัย 5 5 100  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 18 18 100  

รวม 144 144 100  

เชิงคุณภาพ 

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนางาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  จากการสรุปโครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจ าภาคเรียนที่ 2561 

❖ การแข่งขันระดับภาค 

12. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 

▪ รางวัลเหรียญทอง  

➢ ซอสหมักจากสับปะรด   

▪ รางวัลเหรียญเงิน 

➢ แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ 

➢ กราโนล่าสารพัดข้าว 

➢ นมข้นหวานละมุน 
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▪ รางวัลเหรียญทองแดง 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะ 

➢ คุกกี้เสี่ยงทาย 

➢ อุปกรณ์สั่งซื้ออาหารอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ การแข่งขันระดับชาติ 

▪ การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 

ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)             

ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่        

1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

▪ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

➢ ซุปเปอร์เค้ก แป้งเค้กส าเร็จรูปส าหรับท าเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ  

▪ รางวัลเหรียญเงิน  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

➢ แจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Line Notify  

ผลสะท้อน:   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใช้ชีวิตและการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน

น าเอาความรู้และแนวทางให้นักศึกษาได้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงท าให้

ได้รับรางวัล ระดับภาค ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ 

และ ได้รับรางวัล ระดับชาติ ใน การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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4.1.2 จุดเดน        

1. มีผลงานผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา   

1. การจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์            

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

1. ควรมีการผลักดันให้มีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

2. มีแผนงานการน า ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้

ประโยชน์จริงในระดับประเทศ 

3. หาเวทีส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ

นานาชาติเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า

ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด        

หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา    

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด    

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค    

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ    

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
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หมายเหตุ 

1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย    

2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร  

ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้น

เอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน

การเข้าร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ    

2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด หรือ เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวเตือนใจ     อารีโรจนนุกูล 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นายปรีดา   ธงไหล 

  2.  นายปฏิพล   คนไว 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1  และข้อ 4 4 ดีเลิศ 

 

ผลสัมฤทธิ์  

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ  ยกยองสถานศึกษา

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน       

          เชิงปริมาณ : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า

ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 

แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ      

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

3.  การการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

3.1 ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 

3.2 ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  

3.3 ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 

3.4 ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 

4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.1  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 
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ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการ

แข่งขันทั้งหมดจ านวน 263 คน ดังนี้ 

รายการแข่งขัน จ าวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

รวม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับสถานศึกษา 52 52 52 156 

ระดับจังหวัด 14 16 11 41 

ระดับภาค 3 0 2 5 

ระดับประเทศ 2 0 0 2 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯ 36 18 5 59 

รวมจ านวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล

จากการแข่งขัน 
107 86 70 263 

 

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการน า

ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด 

แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงาน อ่ืน ๆ      

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตาม

ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา

จ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาท้ังสิ้น 156 คน 
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2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการ

ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7  เหรียญ ทองแดง 

 รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 

 เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัล      

เหรียญทอง 

3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 

1. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 

3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญ

เงินทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

4.ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

5. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

6. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)     

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

7. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
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8. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัล    

เหรียญเงิน 

9. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 

1.ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

2.ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 

4. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

5. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

6. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

7. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 7   

 รวมทั้งสิ้น  5  เหรียญ 

เหรียญทอง 2 เหรียญ 

1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
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สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน 

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนในการ

แข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย

ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์      

พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน เหรียญ หมายเหตุ 

1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
ทอง 

 

2 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์

อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 
- 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 

2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง        

มีรายละเอียดดังนี้ 
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การแข่งขัน

ทั้งหมด 

(รายการ) 

ผลเหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

หมายเหตุ 

37 25 7 4 1  

 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 

2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 

6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 

7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 

14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 

15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์  ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 
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19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์  ระดับ ปวส.ได้รับ คะแนน 87 

คะแนน 

20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล   ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 

21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน        

86 คะแนน 

22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า   ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน       

85 คะแนน 

23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 

2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 

7. การแข่งขันฟุตซอล    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 

2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      

ได้รับคะแนน 63 คะแนน 

4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 
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ผลสะท้อน 

จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ใน

ด้านวิชาชีพของผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับ

การยอมรับและได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

3. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 

1. ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

3. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   

4. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

4. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 

1. ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วม 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ  ยกยองสถานศึกษา

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน       

 เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการ       

น าทักษะและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้า

ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  มีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 

ดังนี้ 
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1. การการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1.1  ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 

1.2  ระดับจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  

1.3  ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 

1.4  ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.1  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 

 ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันทั้งหมดจ านวน 263 คน ดังนี้ 

รายการแข่งขัน จ าวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับสถานศึกษา 52 52 52 156 

ระดับจังหวัด 14 16 11 41 

ระดับภาค 3 0 2 5 

ระดับประเทศ 2 0 0 2 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและกีฬาฯ 

36 18 5 59 

รวมจ านวนผู้เรียน

ที่ ไ ด้ รั บ เ ห รี ย ญ

ร า ง วั ล จ า ก ก า ร

แข่งขัน  

107 86 70 263 
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เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการทักษะ

และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการ

ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตาม

ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาทั้งสิ้น 156 คน 

2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการ

ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้ 

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7  เหรียญ ทองแดง 

 รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 

 เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 

3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
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เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 

1  การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 

3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 

4. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

5. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

6. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน 

8. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

9. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน 

10. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 

     1. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 

4. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

5. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

6. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

7. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 7   

 รวมทั้งสิ้น  5  เหรียญ 

เหรียญทอง 2 เหรียญ 

1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน 

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนในการ

แข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย

ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์     พ.ศ. 

2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน เหรียญ หมายเหตุ 

1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
ทอง 

 

2 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์

อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 
- 
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ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโน โลยี

และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 

2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง         

มีรายละเอียดดังนี้ 

การแข่งขัน

ทั้งหมด 

(รายการ) 

ผลเหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

หมายเหตุ 

37 25 7 4 1  

 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 

2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 

6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 

7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 
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14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 

15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 

19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส.ได้รับ คะแนน 87 

คะแนน 

20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 

21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 

22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 

23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 

2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 

7. การแข่งขันฟุตซอล    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 

 

 

 



           

193 
 

 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 

2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      

ได้รับคะแนน 63 คะแนน 

4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน  

ผลสะท้อน 

 จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ ทักษะ

และการประยุกต์ใช้วิชาชีพของตนเอง เข้าประกวดแข่งขันทักษะในแต่ละรายการ ทักษะในแต่ละระดั บ         

ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 

1.1 ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  

1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

1.3 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   

1.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

5. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ

และบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 

1. ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วม 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ   : จ านวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

เชิงคุณภาพ  : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ  ยกยองสถานศึกษา

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน       
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เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

ปรากฏผลการแข่งขันมีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. การการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1.1 ระดับสถานศึกษา จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 156 คน 

1.2 บจังหวัด จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 41 คน  

1.3 ระดับภาค จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน 

1.4 ระดับชาติ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 คน 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม

ภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.1 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 59 คน 

 ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันทั้งหมดจ านวน 263 คน ดังนี้ 

รายการแข่งขัน 

จ าวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ

ทองแดง 
รวม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

ระดับสถานศึกษา 52 52 52 156 

ระดับจังหวัด 14 16 11 41 

ระดับภาค 3 0 2 5 

ระดับประเทศ 2 0 0 2 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯ 36 18 5 59 

รวมจ านวนผู้เรียนที่ได้รับเหรียญ

รางวัลจากการแข่งขัน  

107 86 70 263 

 

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับแยกตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 28 รายการจ านวนผู้เรียนที่ประกวดในสถานศึกษาทั้งสิ้น 156 คน 

2. การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการ

ประกวดแยกเป็นระดับ ดังนี้  

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7  เหรียญ ทองแดง 

 รวมทั้งสิ้น  24  เหรียญ 

 เหรียญทอง  7  เหรียญทอง 

1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับรางวัล      

เหรียญทอง 

3. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

4. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

6. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
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7. ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

เหรียญเงินจ านวน 10 เหรียญเงิน 

1. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

2. ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แต่ได้

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 

3. ทักษะการแข่งขันการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

4. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

5. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวส.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

6. ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน 

8. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

9. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

10. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงจ านวน  7 เหรียญทองแดง 

1. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว (ปวช.) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

3. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล   

เหรียญทองแดง 

4. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

5. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

6. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

7. ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผลการประกวดผ่านเกณฑ์ได้รับ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 7   

 รวมทั้งสิ้น  5  เหรียญ 

เหรียญทอง 2 เหรียญ 

1. ทักษะพิมพ์ไทย และพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

เหรียญทองแดง  1 เหรียญ 

     1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีพ 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน 

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนในการ

แข่งขันระดับชาติ 2 รายการ คือ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์และการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย

ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยได้ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน เหรียญ หมายเหตุ 

1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
ทอง 

 

2 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ ด้วย

คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 
- 

 

 

 

 

 



           

198 
 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโน โลยี

และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 

2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง มี

รายละเอียดดังนี้ 

การแข่งขัน

ทั้งหมด 

(รายการ) 

ผลเหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

หมายเหตุ 

37 25 7 4 1  

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 

2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 

6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 

7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 

14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 
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15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 

19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส.ได้รับ คะแนน 87 

คะแนน 

20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 

21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 

22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 

23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 

2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 

7. การแข่งขันฟุตซอล    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 

2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 
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3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.              

ได้รับคะแนน 63 คะแนน 

4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 

ผลสะท้อน 

 จากการที่วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้ทั้ง

ความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ

ผู้เรียนในการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะในแต่ละระดับ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับการยอมรับและ

ได้รับรางวัลภาค และ ระดับชาติ ดังนี้ 

1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฯ ระดับจังหวัด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค จ านวน 4 รายการ คือ 

1.1 พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.2  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

1.3 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   

1.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฯ ระดับภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 รายการ คือ 

2.1  ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วย

คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

2.2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  ผลการแข่งขัน ได้

เข้าร่วม 
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จุดเด่น 

1. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับอาชีวศึกษา

ภาครัฐบาล นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถชนะการแข่งขันและและเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติได้ 

3. นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยที่ ร่วมการแข่ง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 

ระดับชาติ สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 

จุดควรพัฒนา 

1. เรื่องงบประมาณส าหรับโครงการ เนื่องจากวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะและนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ทุกรายการ จึงท าให้ใช้งบประมาณในการแข่งขันสูงและไม่ได้งบประมาณจากรัฐบาลที่ไม่

เพียงพอ 

2. การแข่งขันแต่ละรายการมีช่วงเวลาจัดที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ส่งผลต่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมไม่เพียงพอ

และส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วม เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนเพ่ือมาฝึกซ้อมการ

แข่งขันต่างๆ 

3. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. ควรมีการหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการแข่งขัน 

2. ควรจัดสรร คัดเลือกรายการแข่งขันที่จะเข้าร่วมอย่างดี เพ่ือจัดสรรเวลาการฝึกซ้อมไม่ให้กระทบต่อ

การเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียน 

3. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ โดยมีแผนงาน
และงบประมาณสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสร้าง หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดย

มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้   

ระดับ ปวช.  

- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม   

- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม   

- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

ระดับ ปวส.    

- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   

- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม   

  - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

 

 

 

X 100 ร้อยละ= 
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การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด  

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นายปรีดา ธงไหล 

  2.  นายปฏิพล คนไว 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 

ร้อยละ 89  ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ได้ค่าคะแนน 5 ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ผลสัมฤทธิ์  

  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ  : จ านวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก      

เชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก                                      

ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่

ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ       

          เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเน้นย้ าและให้ความส าคัญ

ตลอดมาคือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งต้องมีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งด้าน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการ

ตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความสนใจคือ การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยวิทยาลัยได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาก าหนด      

อีกท้ังวิทยาลัยยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัย ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา  มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตที่

เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย  

และผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนด าเนินการหาข้อมูลย้อนกลับที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเกี่ยวกับคุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผล

ความต้องการด้านสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มาจัดท ารายการเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ส าเร็จ
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การศึกษาและน าเกณฑ์มาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการส าเร็ จการศึกษา

ของวิทยาลัย 

2. ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาของวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยได้ร่วมกันสรรหาข้อสอบจากหน่วยงานกลาง         

ที่มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือมาใช้เป็นข้อสอบในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนอกจากนี้ฝ่าย

วิชาการยังได้จัดหาข้อสอบเพ่ิมเติม โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการเครือข่าย ได้ให้ความ

ร่วมมือในการให้ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช้ทดสอบก่อน

ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพ่ีอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญของมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา และแนะน าแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า

รับ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนดการที่ฝ่ายวิชาการได้ประกาศให้ทราบ นอกจากนี้      

ฝ่ายวิชาการได้จัดท าสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษาต่อไป 

3. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้จัดท าระเบียบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับ

การติดตามข้อมูลภายหลังการส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

3.1  ระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ด าเนินการจัดเก็บ ก่อนส าเร็จการศึกษา 

3.2  ข้อมูลความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน(การศึกษาต่อ/ การท างาน/ 

การประกอบธุรกิจส่วนตัว) โดยจัดท าก่อนส าเร็จการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการแนะแนวการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  

3.3 ติดตามข้อมูลสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บ

ข้อมูลครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2558 และหลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสิ้นปีการศึกษา  

3.4 ติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ

พัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดเก็บครั้งแรก เมื่อส าเร็จการศึกษา และครั้งต่อไปจัดเก็บข้อมูลสิ้นปี

การศึกษา    

จากกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ดังนี้ 



           

206 
 

 

ตารางที่ 1  จ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความรู้       

รอบแรก ระดับ ปวช.จ านวน 266 คน ระดับ ปวส. จ านวน 99 คน รวมทั้งสิ้น 365 คน แยกตามเกณฑ์ที่

ก าหนดของแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี

ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี

ผลคะแนนไม่ผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 30 30 0 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ ยว(สาขางานการ

ท่องเที่ยว) 

96 94 2 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 53 48 5 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 1 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 30 27 3 

รวมระดับ ปวช 278 266 12 

ระดับ ปวส. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 15 15 0 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 3 3 0 

สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

20 19 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 1 
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สาขาวิชาการท่องเที่ ยว(สาขางานการ

ท่องเที่ยว) 

13 13 0 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิค

ยานยนต์) 

22 19 3 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

7 6 1 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 15 14 1 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 7 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 19 

  

เชิงคุณภาพ 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ด้านความรู้ รอบแรก ระดับ ปวช.คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 93 รวมระดับ ปวช. และ 

ปวส. ที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 95 แยกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์ 

จ านวนผู้เรียน

ที่มีผลคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์ 

ระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี 

(สาขางานการบัญชี) 

30 30 100 0 0 

สาขาวิชาการตลาด 

(สาขางานการตลาด) 

13 13 100 0 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 97 1 3 
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สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์ 

จ านวนผู้เรียน

ที่มีผลคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(สาขางานการท่องเที่ยว) 

96 94 98 2 2 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

(สาขางานยานยนต์) 

53 48 91 5 9 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 95 1 5 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 

30 27 90 3 10 

รวมระดับ ปวช 278 266 96 12 4 

ระดับ ปวส. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี 

(สาขางานการบัญชี) 

15 15 100 0 0 

สาขาวิชาการตลาด 

(สาขางานการตลาด) 

3 3 100 0 0 

สาขาวิชาการโรงแรม  

( ส าขางานบริ การอาหารและ

เครื่องดื่ม) 

20 19 95 1 5 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 91 1 9 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(สาขางานการท่องเที่ยว) 

13 13 100 0 0 
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สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์ 

จ านวนผู้เรียน

ที่มีผลคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์ 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  

(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

22 19 86 3 14 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

( ส า ข า ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์

อุตสาหกรรม) 

7 6 86 1 14 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้า

ก าลัง) 

15 14 93 1 7 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 93 7 7 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 95 19 5 

 

ผลสะท้อน 

1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ

สาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าช่วยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขา 

1.2  จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านความรู้ (สมรรถนะวิชาชีพ) ได้ผลคะแนนภาพรวมใน

ระดับ 4.68 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการ            

ต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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ล าดับ 
เกณฑ์การประเมิน 

(ด้านความรู้) 

ระดับ (จ านวนคน) ระดับคะแนน

เฉลี่ย 5 4 3 2 1 

1 ศึกษาข้อมูลงานที่จะปฏิบัติ   55 15 10   4.56 

2 ปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้นตอนตามกระบวนการ  60 13 7   4.66 

3 ปฏิบัติงานด้วยความประณีตละเอียดรอบคอบ  66 10 4   4.78 

4 จัดการหลังการปฏิบัติงานตามหลักการและ

กระบวนการ 

66 14 4   4.73 

5 ความสามารถและผลของการท างานตามค าแนะน าของ

ผู้บังคับบัญชา 

60 12 8   4.65 

ผลการเมินคะแนนเฉลี่ย ด้าน ความรู้ (สมรรถนะวิชาชีพ) 4.68 

 

3. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ได้ใช้ความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพของตนเองในการ

ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็น

ร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของผู้เรียนด้าน

ความรู้ 
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ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

เชิงปริมาณ 

 ตารางที่ 1  จ านวนผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านทักษะและการ

ประยุกต์ใช้ ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี

ผลคะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่มี

ผลคะแนนไม่ผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 30 30 0 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 96 94 2 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 53 48 5 

สาขาวิ ช าช่ า ง อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ( ส าขางาน

อิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 1 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 30 27 3 

รวมระดับ ปวช 278 266 12 

ระดับ ปวส. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 15 15 0 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 3 3 0 

สาขาวิชาการโรงแรม  20 19 1 
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(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 1 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการท่องเที่ยว) 13 13 0 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขาเทคนิคยาน

ยนต์) 

22 19 3 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

7 6 1 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 15 14 1 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 7 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 19 

  

เชิงคุณภาพ 

 ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านทักษะและการ

ประยุกต์ใช้  ผ่านรอบแรก แยกตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระดับชั้น 

สาขาวิชา จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ

ของ

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ผ่าน

เกณฑ์ 

จ านวน

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ไม่ผา่น

เกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์ 

ระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

70 ของคะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางาน

การบัญชี) 

30 30 100 0 0 
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สาขาวิชาการตลาด(สาขางาน

การตลาด) 

13 13 100 0 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 97 1 3 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขา

งานการท่องเที่ยว) 

96 94 98 2 2 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางาน

ยานยนต์) 

53 48 91 5 9 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 95 1 5 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางาน

ไฟฟ้าก าลัง) 

30 27 90 3 10 

รวมระดับ ปวช 278 266 96 12 4 

ระดับ ปวส. ที่มีผลคะแนนการสอบรอบแรก ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางาน

การบัญชี) 

15 15 100 0 0 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางาน

การตลาด) 

3 3 100 0 0 

สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม) 

20 19 95 1 5 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 91 1 9 
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สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนผ่าน

เกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ

ของ

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ผ่าน

เกณฑ์ 

จ านวน

ผู้เรียนที่มี

ผลคะแนน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีผล

คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขา

งานการท่องเที่ยว) 

13 13 100 0 0 

สาขาวิชา เทคนิค เครื่ องกล 

(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 

22 19 86 3 14 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

( ส า ข า ง าน อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์

อุตสาหกรรม) 

7 6 86 1 14 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางาน

ไฟฟ้าก าลัง) 

15 14 93 1 7 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 93 7 7 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 95 19 5 

 

ผลสะท้อน 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (สมรรถนะหลัก

สมรรถนะทั่วไป) ได้ผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.62 ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้

เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียนในเรื่ อง มาตรฐานวิชาชีพ          

โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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ล าดับ 
เกณฑ์การประเมิน 

(ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้) 

ระดับ (จ านวนคน) ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

1 ทักษะในการสื่อสารในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 58 12 10   4.6 

2 ความตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 60 15 5   4.69 

3 มีทักษะในการจัดการ 55 15 10   4.56 

4 การท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในกาท างาน 62 16 2   4.75 

5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 50 20 10   4.5 

ผลการเมินคะแนนเฉลี่ย ด้าน ทักษะและการประยุกต์ใช้ 4.62 

 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ได้ใช้ความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพของตนเองในการออกไป

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็น

ร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของผู้เรียน

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
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ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

         เชิงปริมาณ 

จากการที่วิทยาลัยได้มีกระบวนเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกระบวนการเตรียม

ความพร้อมเป็นอย่างดี ส่งผลให้โดยภาพรวมของวิทยาลัย ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินการสอนมาตรฐาน 

รอบแรกผ่านเกณฑ์ท่ีจ านวนทั้งสิ้น 365 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน

ที่มีผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์

ความรู้ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่

มีผลคะแนน

ผ่านเกณฑ์ด้าน

ทักษะและการ

ประยุกต์ใช้ 

จ านวน

ผู้เรียนที่ผ่าน

การสอบ

มาตรฐาน

วิชาชีพครบ 

2 ด้าน 

ระดับ ปวช.   

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการ

บัญชี) 

30 30 30 30 

ส าข า วิ ช า ก า รตล าด ( ส าข า ง า น

การตลาด) 

13 13 13 13 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 36 36 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการ

ท่องเที่ยว) 

96 94 94 94 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 53 48 48 48 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 18 18 



           

217 
 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้า

ก าลัง) 

30 27 27 27 

รวมระดับ ปวช 278 266 266 266 

ระดับ ปวส.   

สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการ

บัญชี) 

15 15 15 15 

ส าข า วิ ช า ก า รตล าด ( ส าข า ง า น

การตลาด) 

3 3 3 3 

สาขาวิชาการโรงแรม  

( ส า ข า ง า น บ ริ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ

เครื่องดื่ม) 

20 19 19 19 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 10 10 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว(สาขางานการ

ท่องเที่ยว) 

13 13 13 13 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขา

เทคนิคยานยนต์) 

22 19 19 19 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

( ส า ข า ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์

อุตสาหกรรม) 

7 6 6 6 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 15 14 14 14 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 99 99 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 365 365 
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เชิงคุณภาพ 

 จากการที่วิทยาลัยได้มีกระบวนเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกระบวนการเตรียม

ความพร้อมเป็นอย่างดี ส่งผลให้โดยภาพรวมของวิทยาลัย ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินการสอนมาตรฐาน 

รอบแรกผ่านเกณฑ์ท่ีจ านวนทั้งสิ้น 365 คน คิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สาขาวิชา 
จ า

นว
นผ

ู้เรีย
นท

ั้งห
มด

 (ค
น)

 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ี่มีผ

ลค
ะแ

นน
ผ่า

นเ
กณ

ฑ์ค
วา

มร
ู้ 

(ค
น)

 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ี่มีผ

ลค
ะแ

นน
ผ่า

นเ
กณ

ฑ์ด
้าน

ทัก
ษะ

แล
ะก

าร
ปร

ะย
ุกต

์ใช
้ 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ี่ผ่า

นก
าร

สอ
บม

าต
รฐ

าน
วิช

าช
ีพ

คร
บ 

2 
ด้า

น 

ร้อ
ยล

ะผ
ู้เรีย

นท
ี่ผ่า

นก
าร

สอ
บม

าต
รฐ

าน
วิช

าช
ีพ

คร
บ 

2 
ด้า

น 

ระดับ ปวช.  

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 30 30 30 30 100 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 13 13 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

37 36 36 36 97 

สาขาวิ ช าการท่ อ ง เที่ ย ว ( ส าขา ง านกา ร

ท่องเที่ยว) 

96 94 94 94 100 

สาขาวิชาช่างยนต์(สาขางานยานยนต์) 53 48 48 48 91 

สาขาวิ ช าช่ า ง อิ เล็ กทรอนิ กส์ ( ส าขา ง าน

อิเล็กทรอนิกส์) 

19 18 18 18 95 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 30 27 27 27 90 

รวมระดับ ปวช 278 266 266 266 96 
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ระดับ ปวส.    

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 15 15 15 15 100 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 3 3 3 3 100 

สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

20 19 19 19 95 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

11 10 10 10 91 

สาขาวิ ช าการท่ อ ง เที่ ย ว ( ส าขา ง านกา ร

ท่องเที่ยว) 

13 13 13 13 100 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขาเทคนิคยาน

ยนต์) 

22 19 19 19 86 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 

7 6 6 6 86 

สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง) 15 14 14 14 93 

รวม ระดับ ปวส. 106 99 99 99 93 

รวม ปวช. และ ปวส 384 365 365 365 95 

 

ผลสะท้อน 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ผลคะแนนภาพรวม         

ในระดับ 4. ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการต่ อ

คุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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ล าดับ 
เกณฑ์การประเมิน 

(ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้) 

ระดับ (จ านวนคน) ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 68 8 4   4.8 

2 มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา  65 10 5   4.75 

3 ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 70 8 2   4.85 

4 ความมานะอดทน 66 9 5   4.76 

5 มีสัมมาคาราวะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  74 4 2   4.90 

ผลการเมินคะแนนเฉลี่ย ด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4.81 

 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 เกิดคุณลักาณะอันพึงประสงค์ท่ีดี ทั้งความรับผิดชอบ 

ความขยัน ความตั้งใจ ในการออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบ โดยมีผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.83% ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานประกอบการให้การยอมรับ

ในคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะที่แท้จริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถาน

ประกอบการยอมรับ 

2. สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน าในจังหวัดเชียงใหม่ในการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกัน ร่วมถึงการจัดประชุมเพ่ือท าความร่วมมือและการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 
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จุดควรพัฒนา 

1.  ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกกับสถานประกอบการ

อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรวางแผนการจัดการร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกภาค

การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของ

ตลาดงาน และมาตรฐานวิชาชีพ 

  ตัวบ่งช้ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  

การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

โดยพิจารณา ในภาพรวมของสถานศึกษา    

การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 

  การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

2.  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   

ร้อยละ= X 100 
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4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

   เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวรุ่งนภา    ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นายปฐพล  คนไว 

  2. นางสาวธันย์รดา  ทองซ้อน 

3. นางสาวอาภรณ์ศิริ  สมพันธ์ 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

                         312  x  100  =  ร้อยละ  81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ค่าคะแนน 5 
                               385 
หมายเหตุ  :   

1. จ านวนผู้ เรียนระดับชั้นปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร          

จ านวน  279  คน 

2. จ านวนผู้ เรียนระดับชั้นปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร         

จ านวน 106 คน 

3. จ านวนผู้เรียนระดับชั้นปวช. ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 239 คน 

4. จ านวนผู้เรียนระดับชั้นปวส. ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 73  คน 
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ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านความรู้ 

          เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                                                                                   

 เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่

ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)       

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                                                                                   

 เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่

ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)       

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ 

 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                                                                                   

 เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผลสะท้อน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่

ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)       
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านความรู้ 

          เชิงปริมาณ  :   

1.  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 362 คน 

2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 

     

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวช.3 คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวส.2 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 2560 2561 2560 

สถานศึกษา 45.91 43.95 43.32 41.58 

จังหวัด 43.77 43.48 41.69 38.61 

สังกัด 41.12 41.18 40.50 37.38 

ภาค 42.03 41.95 40.77 37.74 

ประเทศ 41.63 41.60 40.04 37.11 

คะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 

ระดับปวช.3 68.13 นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับปวส.2 64.38 
นายนราวิชญ์ มะโนจิตต์ สาขาการโรงแรม 

นางสาวชลันธร ี ทัพสุขุม สาขาการท่องที่ยว 

                                                                                                  

 เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

                             คิดเป็นร้อยละ 94.02 

 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET) 

 1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET) 

 2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

 3. มีการจัดชั่วโมงติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) 

 4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 



           

225 
 

 

          ผลสะท้อน   :   

1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3      

คิดเป็นร้อยละ 89.47  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 

 2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  

คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ

สถานศึกษา (ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สะท้อนถึงการมีองค์

ความรู้ของ   นักศึกษา 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

พบว่าโดยรวม  คะแนนเฉลี่ยทั้ งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค                  

และระดับประเทศ ผลคะแนนของ ผู้เรียนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับปวช.    

และระดับปวส. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ ดีของตัวผู้เรียนในด้านความรู้พ้ืนฐาน และความรู้ด้าน

วิชาชีพ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 เชิงปริมาณ  :   

1.  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน    

362 คน 

2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 
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ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวช.3 คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวส.2 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 2560 2561 2560 

สถานศึกษา 45.91 43.95 43.32 41.58 

จังหวัด 43.77 43.48 41.69 38.61 

สังกัด 41.12 41.18 40.50 37.38 

ภาค 42.03 41.95 40.77 37.74 

ประเทศ 41.63 41.60 40.04 37.11 

คะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 

ระดับปวช.3 68.13 นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับปวส.2 64.38 
นายนราวิชญ์ มะโนจิตต์ สาขาการโรงแรม 

นางสาวชลันธร ี ทัพสุขุม สาขาการท่องที่ยว 

                                                                                                  

 เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

                             คิดเป็นร้อยละ 94.02 

วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET) 

1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ 

(V-NET) 

  2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

  3. มีการจัดชั่วโมงติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) 

  4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 ผลสะท้อน   :   

1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 คิดเป็น      

ร้อยละ 89.47  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 

2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  

 คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา  

 (ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สะท้อนถึงการมีทักษะในด้านต่าง ๆ  

   และการมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีได้เป็นอย่างดี 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า

โดยรวม คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

ผลคะแนนของ ผู้เรียนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. สะท้อน

ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ ดีของตัวผู้เรียนในด้านทักษะและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ  :  1.  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

จ านวน    362 คน 

2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 
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ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวช.3 คะแนนเฉลี่ย (Mean)ระดับปวส.2 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 2560 2561 2560 

สถานศึกษา 45.91 43.95 43.32 41.58 

จังหวัด 43.77 43.48 41.69 38.61 

สังกัด 41.12 41.18 40.50 37.38 

ภาค 42.03 41.95 40.77 37.74 

ประเทศ 41.63 41.60 40.04 37.11 

คะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 

ระดับปวช.3 68.13 นายธีรพงษ์ หน่อแก้ว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับปวส.2 64.38 
นายนราวิชญ์ มะโนจิตต์ สาขาการโรงแรม 

นางสาวชลันธร ี ทัพสุขุม สาขาการท่องที่ยว 

                                                                                                  

 เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

                             คิดเป็นร้อยละ 94.02 

 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET) 

1. มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมการสอบ 

(V-NET) 

  2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

  3. มีการจัดชั่วโมงติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (V-NET) 

  4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ผลสะท้อน   :   

1. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3       

คิดเป็น ร้อยละ 89.47  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับยอดเยี่ยม 

 2. ผลคะแนนการสอบ V-net นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  
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คิดเป็นร้อยละ 76.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเลิศ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ

สถานศึกษา (ปวช.และปวส.) คิดเป็นร้อยละ81.03 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงการที่

นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน ความเพียรพยายาม         

มานะบากบั่น 

4. ผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561       

พบว่าโดยรวม คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค แล ะ

ระดับประเทศ ผลคะแนนของ ผู้เรียนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับปวช. และ

ระดับปวส. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ ดีของตัวผู้เรียน สะท้อนถึงการมีความรับผิดชอบพ้ืนฐานที่ดี

ในการเข้าติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-net 

จุดเด่น 

1.  วิทยาลัยได้มีการจัดชั่วโมงในการติว V-NET ให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 

2  เพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 

  2.  ผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนในระดับปวช.และปวส. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี 

  จุดควรพัฒนา 

 1.  ช่วงเวลาในการจัดการติว V-NET มีความกระชั้นชิดมากจนเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อ

ช่วงเวลาการเรียนรายวิชาปกติของนักศึกษา เนื่องจากมีความจ าเป็นในการน าช่วงเวลาการเรียน

รายวิชาปกติในคาบสุดท้ายมาใช้ในการติว V-NET 

  2.  นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมการติว V-NET และทดสอบ Pre V-NET จึงท า

ให้ผล   คะแนนที่ได้จากการทดสอบ V-NET อยู่ในระดับผ่านเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1.  ควรมีจัดการติว V-NET ตั้งแต่ช่วงกลางภาคเรียนที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการติวอย่าง

ละเอียดครบถ้วนทุกเนื้อหาและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาปกติ 
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ตัวบ่งชี้ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ค าอธิบาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาต่อ โดยไม่นับ รวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา    

การประเมิน 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่

ผ่านมาโดยพิจารณาในภาพรวม ของสถานศึกษา   

การค านวณ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา    

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา    

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา    

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบ

อาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ    

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ    

6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
    

 

 

 

 

ร้อยละ= X 100 
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 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  นางสาวอาภรณ์ศิริ  สมพันธ์ 
 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 

                           199  *  100  ร้อยละ 89.24  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   ค่าคะแนน  5 
                                 223    
หมายเหตุ : 

1. วิทยาลัยมีกระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นระบบ 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา จ านวน 186 คน 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา จ านวน     

37 คน   

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบ

อาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 171 คน    

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 

ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 28 คน  

6. วิทยาลัยมีการจัดท าผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

แยกเป็นระดับชั้นปวช. / ปวส. และสาขาวิชา   
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ผลสัมฤทธิ์  

การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ 

  เชิงปริมาณ :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ        

 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

          ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาใน 

                 การสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา  มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐ  และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ       

การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 เชิงปริมาณ :  จ านวนผสู าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ        

 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

          ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาใน 

                 การสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา  มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
  

การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 เชิงปริมาณ :  จ านวนผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ        

 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูส าเร็จการศกึษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานท า 

                            ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

          ผลสะท้อน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาใน 

                      การสงเสริม สนับสนุนใหผูส าเร็จการศึกษา  มีงานท าในสถานประกอบการ หนวยงาน  

ภาครัฐ  และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ       
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การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ 

เชิงปริมาณ :  ผู ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป การศึกษาที่ผ านมามีงานท าในสถาน

ประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน        

เชิงคุณภาพ : รอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

ผลสะท้อน  :  จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินด้าน

ความรู้ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 

การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

เชิงปริมาณ :  ผู ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป การศึกษาที่ผ านมามีงานท าในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน        

เชิงคุณภาพ : รอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

          ผลสะท้อน    : จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถาน   

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมินด้าน

ทักษะ และการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 

การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ :  ผู ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในป การศึกษาที่ผ านมามีงานท าในสถาน

ประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จ านวน 199 คน        

เชิงคุณภาพ : รอยละ 89.24 ของผูส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ท าในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ                                      

ผลสะท้อน  : จากผลสรุปแบบส ารวจติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไปยังสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมิน 

          ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 

จุดเด่น 

1.  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและได้ท างาน  
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     ภายใน 1 ปี  

2. การติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน       

๑ ปี โดยให้มีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  

3. สถานศึกษามีการก าหนดงานการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย           

   เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิการศึกษา  

การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ครูประจ าแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ ช่วยเหลือ  

แนะน านักศึกษาให้สามารถหางานทาที่ม่ันคงหลังส าเร็จการศึกษา   

จุดควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง  

Social Mediaและมีการวางก าหนดเวลาในการติดตามอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีการตั้งกลุ่ม facebook กลุ่ม Line ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนต่อ การท างาน โดยแต่งตั้งให้มีผู้ดูแลและรับผิดชอบในการ

รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.9 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดให้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ในผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาในแต่ละสาขาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชามีอัตลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ 

การประเมิน 

1.  สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2.  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
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3.  สถานศึกษาด าเนินการให้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

4.  สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

 2. แผนงานโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

3. ข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. รายวิชาที่บูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  

5. ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชาชีพ  

  เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3 3 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ปานกลาง 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 1 คะแนน ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาว ศิริขวัญ จันทร์พลอย 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาชีพ 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ  

          เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

กระบวนพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาชีพ        

เพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบและครอบคลุม โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีคุณลักษณะที่

โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 409 คน เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์ 395 คน คิดเป็นร้อยละ 96.58 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ที ่ สาขาวิชา 

จ านวนโครงการพัฒนาอัต

ลักษณ์ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เข้าร่วม

โครงการ 
ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 57 55 96.49 

2 สาขาการบัญชี 4 4 45 45 100.00 

3 สาขาการตลาด 4 1 22 20 90.91 

4 สาขาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

5 5 122 118 96.72 

5 สาชาช่างยนต์ 4 4 87 85 97.70 

6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 1 26 24 92.31 

7 สาขาช่างไฟฟ้า 4 4 50 48 96.00 

รวม 29 22 409 395 96.58 
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ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของ รวมทั้ง

รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขา

วิชาชีพ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาด าเนินการให้มีโครงการ

ส่งเสริมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จึงมีการจัดท าข้อมูลโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนา     

อัตลักษณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพและ

วิธีการประเมินดังต่อไปนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา  

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่

เข้าร่วมโครงการ 

1 

 

นวัตกรรมทันสมัย 

ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 

มีมิติทางสังคม 

กฏหมายคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
CC 101 42 

โปรแกรมประมวลผลค า CC 201 40 

สื่อสิ่งพิมพ ์ CC 301 38 

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ,การ

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์
CU 401-2/CU 501-2 31 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 

 

นวัตกรรมทันสมัย จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท าสื่อแผ่นพับ

น าเสนอ สื่อการเรยีนการสอน เว็บ

เพจ โปรแกรมส าเร็จรูป สร้าง QR 

Code เทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าสื่อ

ที่ตนเองได้จดัท าไปน าเสนอต่อชุมชน  

1. เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ผลการสอบอัตลักษณ ์  

3. ทัศนคติให้เหมาะสมกับ 

    วิชาชีพ 
 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้ 

    เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 เชี่ยวชาญการบัญชี   

ทุกรายวิชา ทุกช้ันปี 157 
2 มีมาตรฐานการท างาน 

3 ซื่อสัตย์ บริการ 

4 การบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 เชี่ยวชาญการบัญช ี ภาพรวมการท างานของ

นักศึกษาเป็นรายบคุคลในแต่

ละรายวิชามีความรู้ทางด้าน

การบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักการมาตรฐานทางการ

บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

  

1.เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอัต

ลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลักษณ์ประจ า

สาขาการบญัชี 

3. ได้พัฒนาทัศนคติให้เหมาะสม

กับวิชาชีพ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม

กับวิชาชีพ 

 

2 มีมาตรฐานการท างาน ภ า พ ร ว ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง

นักศึกษาเป็นรายบุคคลในแต่

ละรายวิชานักศึกษาท างาน

อย่ า ง เป็ นระ เบี ยบสะอาด

เรี ยบร้ อยตี ตารางได้ อย่ า ง

ถูกต้องและสวยงาม   

 

3 ซื่อสัตย์บริการ ภ า พ ร ว ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง

นักศึกษาเป็นรายบุคคลในแต่

ละรายวิชามีการบริการสังคม 
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โดยผ่านโครงการ SCG และ

กิจกรรมวัดแววความถนัดของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี  

4 การบันทึกบัญชีเป็น

ภาษาอังกฤษ 

นักศึ กษาสาขาบัญ ชีทุกคน

ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น

ภาษาอั งกฤษ และ เ รี ยนรู้

ค า ศั พ ท์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี  

 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 Marketing technology การขาย 

ทุกช้ันป ี 76 
2 Innovation การขายตรง 

3 Creative การจัดจ าหน่ายสินค้าและบรกิาร 

4 Entrepreneur การบริหารคณุภาพองค์กร 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 Identity MICE By MK การน าเสนอที่สร้างสรรค์ 

มีทักษะในการสื่อสาร 

สามารถจูงใจเพื่อให้ผู้ฟัง

คล้อยตาม เพื่อให้เรียนรู้

เกี่ยวกับ อัตลักษณ์

สาขาวิชาการตลาด 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการ

พัฒนาอัตลักษณ์ทีส่อดคล้อง

กับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลักษณ์

ประจ าสาขาการตลาด 
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3. ได้พัฒนาทัศนคติให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 Good personality Development ศิลปะการต้อนรับและ

บริการ 
TI 101-3  93 

2 Good Expression ภาษาจีนเพื่อการ

สื่อสาร 1 
TI 202-3 80 

3 Good knowledge มัคคุเทศก์ TI 301-3 96 

4 PYT Operation Tourism Industry ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับอาหารและ

เครื่องดื่ม 

HM 401-2 18 

5 First Impression from PYT ศิลปะการต้อนรับและ

บริการ 
TG 501-2 13 

4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 Good personality Development ให้แสดงบทบาทการ

ต้อนรับลูกคา้ 

1. มีความสนใจและเข้าร่วม  

    กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ ์

2. ระยะเวลาเหมาะสมกับการ 

    ท ากิจกรรม 

3. ความพึงพอใจในการท า 

    กิจกรรม 

 

2 Good Expression ให้ทักทายและแนะน า

เป็นภาษาจีน 
 

3 Good knowledge น าเสนอโปรแกรม

ทัวร์ 
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4 PYT Operation Tourism Industry ให้นักศึกษาผสม

เครื่องดื่ม 

4. ได้พัฒนาอตัลักษณ์ของ

คณะ       

    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5. ได้พัฒนาบคุลิกภาพให้ 

    เหมาะสมกับวิชาชีพ 

6. ไดฝ้ึกทักษะการปฏิบัติงาน 

     ในสาขาวิชาชีพ 

7. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

    ชีวิตประจ าวัน 

 

5 First Impression from PYT ให้แสดงบทบาทการ

ต้อนรับลูกคา้ 

 

5. สาชาช่างยนต์  อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะเขียนภาพ     

3 มิติ 

งานเขียนแบบ

เบื้องต้น 
AU101-3 128 

2 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรง

ฝึกปฎิบัติงาน 

งานเครื่องมือกล

เบื้องต้น 
AU201-3 114 

3 กิจกรรมส่ ง เสริมการ เรี ยนรู้ วิ ชา

คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 
คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ AU301-2 56 

4 กิจกรรมส่ ง เสริมการ เรี ยนรู้ วิ ชา

กลศาสตร์วิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม AU401-2 32 
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5. สาชาช่างยนต ์

อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะเขียนภาพ 3 

มิต ิ

ใ ห้ บ อ ร์ ด กิ จ ก ร ร ม

ขั้นตอนการเขียนแบบ

งาน 

1. เข้ า ร่ วมกิ จกรรมพัฒนา     

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2. ความพึงพอใจในการท า

กิจกรรม 

3. ระยะเวล้เหมาะสมกับกรท า

กิจกรรม 

4. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ช่างยนต์ 

5. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

6. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

7. ไ ด้ ฝึ กทั กษะปฎิ บั ติ ง าน

วิชาชีพ 

8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

2 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรง

ฝึกปฎิบัติงาน 

ใช้สีในการแบ่งพื้นที่

ปฏิบัติงาน แยกโซน

ในปฏิบัติงาน 

 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ช่างยนต ์

น าความรู้ภาคทฤษฎี 

ลงสู่ภาคปฎิบัติ โดย

ก า ร วั ด ค ว า ม โ ต

ก ร ะ บ อ ก สู บ  แ ล ะ

ความลึกของระยะชัก 

หลังจากนั้นน ามาคิด

ค านวนหาปริมาตรดูด

ของเครื่องยนต์โดย

น า อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

แผนกมาบูรณาการใน

การปฏิบัติงาน 

1. เข้ า ร่ วมกิ จกรรมพัฒนา     

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2. ร้อยละของที่ผ่านผลการ

สอบอัตลักษณ์ประจ าสาขาช่าง

ยนต์ 

3. มีความสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 

4. ความพึงพอใจในการท า

กิจกรรม 

5. ระยะเวลาเหมาะสมกับ    

การท ากิจกรรม 
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6. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ช่างยนต์ 

7. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

8. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

9. ไ ด้ ฝึ กทั กษะปฎิ บั ติ ง าน

วิชาชีพ 

10. สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

4 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้วิชา

กลศาสตร์วิศวกรรม 

ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

น า เ ส น อ อุ ป ก ร ณ์

ทางด้ านกลศาสตร์

วิศวกรรมสมัยใหม่  

1. เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร

พัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพ 

2. ผ ล ก า ร ส อ บ อั ต ลั ก ษณ์

ประจ าสาขาช่างยนต์ 

3. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 Safety ท างานด้วยความปลอยภัย เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
EL101 

25 

2 Tidy ใส่ใจทุกความปราณีต เครื่องเสยีง EL201 18 

3 Innovation & Technology อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
EL301 

19 

4 Safety Tidy Innology วงจรไฟฟ้า EL401-2 17 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 Safety ท างานด้วยความปลอย

ภัย 

ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า        แสง

สว่างในอาคาร โดยการท า

ค ว า ม ส ะ อ า ด ห ล อ ด ไ ฟ 

ต ร ว จ เ ช็ ค อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า

เบื้ อ งต้นได้  และตรวจเช็ค

เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็คทรอนิกส์ได้ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอัต

ลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลักษณ์ประจ า

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ได้พัฒนาทัศนคติให้เหมาะสม

กับวิชาชีพ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม

กับวิชาชีพ 

 

 

2 Tidy ใส่ใจทุกความปราณีต จัดเก็บสายไฟฟ้า ซ่อมแซม

ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานและจัดเก็บสโตร์ เครื่อง

เ สี ย ง อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ

เรียบร้อย 

 

3 Innovation & Technology ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

และซ่อมบ ารุงโต๊ะปฏิบัติการ 

ท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 

พร้อมซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน 

 

4 Safety Tidy Innology ซ่ อมบ า รุ ง โ ต๊ ะ ปฎิ บั ติ ก า ร 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโต๊ะ

ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด พ ร้ อ ม

ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดให้อยู่

ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน การ

ซ่อมบ ารุงระบบข่ายสายตอน

นอก ระบบโทรศัพท์ กล้อง

วงจรปิด และระบบเสียงตาม

สายของวิทยาลัย 
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7. สาขาช่างไฟฟ้า 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าภายใน

อาคาร 
EP 101-2 

52 

2 การประมาณการราคา การติดตั้งไฟฟ้า

ภายนอกอาคาร , การ

ประมาณการราคา 

EP 201 

31 

3 เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ EP 301 30 

4 การใช้โปรแกรม Mablelogic 

Controller 
PLC EP 401 

14 

7. สาขาช่างไฟฟ้า 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้า

ภายในอาคาร 

1. เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมกา ร

พัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลั กษณ์

ประจ าสาขาช่างไฟฟ้า 

3. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒน า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

2 การประมาณการราคา การประมาณการ

ราคา 

 

3 เครื่องท าความเย็น เครื่องท าความเย็น  

4 การใช้โปรแกรม Mablelogic 

Controller 

การใช้โปรแกรม 

Mablelogic 

Controller 
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ภาคเรียนที่ 2/2561 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 นวัตกรรมทันสมัย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

สารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 

CC 101/ CC 201 78 

2 ก้าวไกลเทคโนโลย ี โปรแกรมมัลติมี เดีย

เพื่อการน าเสนอ 
CC 301 38 

3 มีมิติทางสังคม การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

CP/CG 401-2, 

CP/CG501-2 
30 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อัตลักษณ์สาขา : นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 นวัตกรรมทันสมัย ท าสื่อแผ่นพับน าเสนอ 

สื่อการสอน เว็บเพจ 

โปรแกรมส าเร็จรูป 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

ปัจจุบันและอนาคต 

1. เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมกา ร

พัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลั กษณ์

ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

3. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒน า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

2 ก้าวไกลเทคโนโลย ี ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฎิ บั ติ

เกี่ยวกับการออกแบบ

ช้ินงานน าเสนอ การ

ถ่ ายทอดแนวคิด  สู่

ช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

 

3 มีมิติทางสังคม ป ฎิ บั ติ ก า ร เ ขี ย น

โ ป ร แ ก ร ม ด้ ว ย

ภาษาคอมพิว เตอร์  
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ค าสั่ งและแสดงผล

ข้ อ มู ล จั ด ก า ร

แฟ้มข้อมูล เบื้องต้น 

เครื่ องมือช่วยเขียน

โปรแกรมขนาดเล็ก

ส าหรับงานธุรกิจ 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 เชี่ยวชาญการบัญช ี

ทุกรายวิชา 

ทุกช้ันปี 157 

2 มีมาตรฐานการท างาน 

3 ซื่อสัตย์บริการ 

4 การบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ การบัญชีเบื้องต้น 2 

การบัญชีสินค้า 

การบัญชีภาษีเงินได้

นิติบุคคล 

ก า ร บั ญ ชี ต้ น ทุ น

เบื้องต้น 

การบัญชีช้ันสูง 1 

การบัญชีต้นทุน 2 
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2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณ์สาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา    

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 เชี่ยวชาญการบัญชี ภาพรวมการท างานของนักศึกษาเป็น

รายบุคคลในแต่ละรายวิชามีความรู้

ทางด้ านการบันทึกบัญชีได้อย่ า ง

ถูกต้องตามหลักการมาตรฐานทางการ

บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

1.เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา    

อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

วิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลักษณ์ประจ า

สาขาการบัญชี 

3. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

2 มีมาตรฐานการท างาน ภาพรวมการท างานของนักศึกษาเป็น

รายบุคคลในแต่ละรายวิชานักศึกษา

ท างานอย่ าง เป็นระเบียบสะอาด

เรียบร้อยตีตารางได้อย่างถูกต้องและ

สวยงาม   

  

 

3 ซื่อสัตย์บริการ ภาพรวมการท างานของนักศึกษาเป็น

รายบุคคลในแต่ละรายวิชามีการ

บริการสังคม โดยผ่านโครงการ SCG 

และกิจกรรมวัดแววความถนัดของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี  

 

4 ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น

ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาสาขาบัญชีทุกคนสามารถ

บันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ และ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพการบัญชี   
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3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 Identity MICE By MK การขายเบื้องต้น 2 MK 101 25 

การด าเนินธรุกิจขนาด

ย่อม 
MK 201 23 

การโฆษณา MK 301 14 

การจัดการขาย MK401-2 10 

การสัมมนาการตลาด MK 501-2 4 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณ์สาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 Identity MICE By MK การน าเสนอที่สร้างสรรค์ 

มีทักษะในการสื่อสาร 

สามารถจูงใจเพื่อให้ผู้ฟัง

คล้อยตาม เพื่อให้เรียนรู้

เ กี่ ย ว กั บ  อั ต ลั ก ษ ณ์

สาขาวิชาการตลาด 

1. เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมก า ร

พัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบอัตลั กษณ์

ประจ าสาขาการตลาด 

3. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒน า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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4. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 ASEAN Tourism การท่องเที่ยวอาเซียน TI 101-3 89 

2 Food and Beverage for Tourism อาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อการท่องเที่ยว 
TI 201-3 

80 

3 Chinese Language and culture  ภาษาและวัฒนธรรม

จีน 
TI 301-3 

95 

4 Hotel Operation  การด าเนินงาน

โรงแรม 
TG/HM 401-2 

33 

5 Seminar in Tourism การจัดการสัมมนา

ธุรกิจท่องเที่ยว 
TG 501-2 

13 

4. คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 ASEAN Tourism ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้

เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ

อาเซียน  

1. มีความสนใจและเข้าร่วม  

    กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 

2.ระยะเวลาเหมาะสมกับการ 

ท ากิจกรรม 

3. ความพึงพอใจในการท า 

    กิจกรรม 

4. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ขิงคณะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5. ได้พัฒนาบุคลิกภาพให้ 

    เหมาะสมกับวิชาชีพ 

6. ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 

     ในสาขาวิชาชีพ 

 

2 Food and Beverage for Tourism ความรู้เกี่ยวกับอาหาร

แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และพัฒนาอัตลักษณ์ 

 

3 Chinese Language and culture  เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ

ภาษาจีน วัฒนธรรม

ต่างๆของประเทศจีน

ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการ

ท่องเที่ยว  
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4 Hotel Operation  ศึกษา เกี่ ย วกับการ

ด า เนินงานโรงแรม 

การบริหารจั ดการ

ด้านต่างๆ ในโรงแรม 

และการท างานต่างๆ

ในโรงแรม  

7. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  

    ชีวิตประจ าวัน 

 

5 Seminar in Tourism ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้

เกี่ยวกับงานสัมมนา

ในธุ ร กิ จท่ อ ง เ ที่ ย ว 

และพัฒนาอัตลักษณ์ 

 

5. สาชาช่างยนต ์

อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลย ี

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 การจัดท าบอรด์แสดงความปลอดภัยใน

โรงงาน 
งานฝึกฝีมือ AU101-3 125 

2 ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงฝึก

ปฎิบัติงาน 

งานเชื่อมโลหะแผ่น

เบื้องต้น 
AU 201-3 114 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้วิชางาน

เครื่อวยนต์ EFI 
งานเครื่องยนต์ EFI AU 301-2 56 

4 การจัดพื้นที่งานบริการเกียร์และสง่

ก าลัง 
งานส่งถ่ายก าลัง AU 401-2 33 
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5. สาชาช่างยนต ์

อัตลักษณ์สาขา : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 การจัดท าบอรด์แสดงความปลอดภัย

ในโรงงาน 

การจัดท าบอร์ดแสดง

ค ว า ม ป ล อด ภั ย ใ น

โรงงาน ในขั้นตอน

ก า ร ท า ง า น อ ย่ า ง

ปลอดภัย 

  

1. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัต

ลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2. ความพึงพอใจในการท า

กิจกรรม 

 

3. ระยะเวลาเหมาะสมกับกร

ท ากิจกรรม 

4. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ช่างยนต์ 

5. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

6. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

7. ไ ด้ ฝึ กทั กษะปฎิ บั ติ ง าน

วิชาชีพ 

8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

2 ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงฝึก

ปฎิบัติงาน 

เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง สี ที่

เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร

ท า ง า น  รู ป แ บ บ

เครื่องหมายเพื่อความ

ป ล อ ด ภั ย  โ ด ย ใ ห้

นักศึกษาใช้สีตีเส้นใน

โรงฝึกปฏิบัติงาน 

 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้วิชางาน

เครื่องยนต์ EFI 

น าความรู้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ โดย

ก า ร ใ ช้ มิ เ ต อ ร์

ต ร ว จ ส อ บ ห า

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง

ช้ิ น ส่ ว น ท า ง

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น

เครื่องยนต์ EFI 

1. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัต

ลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2. ร้อยละของที่ผ่านผลการ

สอบอัตลักษณ์ประจ าสาขาช่าง

ยนต์ 

3. มีความสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 

4. ความพึงพอใจในการท า

กิจกรรม 
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5. ระยะเวลาเหมาะสมกับกร

ท ากิจกรรม 

6. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ช่างยนต์ 

7. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

8. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

9. ไ ด้ ฝึ กทั กษะปฎิ บั ติ ง าน

วิชาชีพ 

10. สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

4 การจัดพื้นที่งานบริการเกียร์และสง่

ก าลัง 

มีความรู้เกี่ยวกับการ

จัดแยกโซนพื้นที่งาน 

โดยการน าเสนอผ่าน

ก า ร จั ด พื้ น ที่ ก า ร

ท างาน ในขั้นตอนการ

ท างานระบบเกียร์และ

ส่งก าลัง 

1. เข้ า ร่ วมกิ จกรรมพัฒนา     

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

2. ร้อยละของที่ผ่านผลการ

สอบอัตลักษณ์ประจ าสาขาช่าง

ยนต์ 

3. มีความสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 

4. ความพึงพอใจในการท า

กิจกรรม 

5. ระยะเวลาเหมาะสมกับกร

ท ากิจกรรม 

6. ได้พัฒนาอัตลักษณ์ช่างยนต์ 

7. ไ ด้ พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

8. พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ ห้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาท่ีบูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology ทุกรายวิชา ทุกช้ันปี 78 

 

6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์สาขา : ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
วิธีการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Safety ท างานด้วยความปลอยภัย ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

แสงสว่างในอาคาร โดย

กา รท า ค ว ามสะอาด

ห ล อด ไ ฟ  ต ร ว จ เ ช็ ค

อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 

และตรวจเช็คเครื่องมือ

วั ด ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็คทรอนิกส์ได้ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการ

พัฒนาอัตลักษณ์       ที่

สอดคล้องกับวิชาชีพ 

2. ผลการสอบ         อัต

ลักษณ์ประจ าสาขาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ได้พัฒนาทัศนคติให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

 

2 Tidy ใส่ใจทุกความปราณีต จั ด เ ก็ บ ส า ย ไ ฟ ฟ้ า 

ซ่อมแซมปลั๊กไฟให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานและ

จัดเก็บสโตร์เครื่องเสียง

อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ

เรียบร้อย 

 

3 Innovation & Technology ท าการตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงโต๊ะ

ปฏิ บั ติ ก า ร  ท าความ

สะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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พร้อมซ่อมแซมในส่วนที่

ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งาน 

4 Safety Tidy Innology ซ่อมบ ารุงโต๊ะปฎิบัติการ 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ของโต๊ะท าความสะอาด

พร้อมซ่อมแซมในส่วนที่

ช ารุดให้อยู่ ในสภาพที่

พร้อมใช้งาน การซ่อม

บ ารุงระบบข่ายสายตอน

นอก ระบบโทรศัพท์  

ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด  แ ล ะ

ระบบเสียงตามสายของ

วิทยาลัย 

 

7. สาขาช่างไฟฟ้า  อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน รายวิชาที่บูรณาการ กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

1 

 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 

 

การติดตั้งไฟฟ้าภายใน

อาคาร 
EP 101-2 52 

2 

 

การประมาณการราคา 

 

ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ้ า

ภายนอกอาคาร , การ

ประมาณการราคา 

EP 201 31 

3 เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ EP 301 30 

4 
การใช้โปรแกรม Mablelogic 

Controller 
PLC EP 401 14 
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7. สาขาช่างไฟฟ้า 

อัตลักษณ์สาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรยีน วิธีการด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้า

ภายในอาคาร 

1. เข้าร่วมกิจกรรมการ

พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่

สอดคล้องกับวิชาชีพ 

2. ผ ล ก า ร ส อ บ อั ต

ลักษณ์ประจ าสาขาช่าง

ไฟฟ้า 

3. ได้พัฒนาทัศนคติให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้

เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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ตารางผลสรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  

วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีรายวิชาเรียนบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา

อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเข้ากับอัตลักษณ์ทุกสาขาวิชาชีพ  

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากสถานประกอบการ มีผลการประเมิน 4.73 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

       ตารางผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 395 คน 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพเหมาะสมกับ

สาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
4.75 ดีมาก 

2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการท างาน 4.61 ดีมาก 

3 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขา

วิชาชีพ 
4.82 ดีมาก 

4 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.56 ดีมาก 

5 
ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.69 ดีมาก 

รวม 4.73 ดีมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  55 คน   

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการการศึกษาในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 

เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 55 100 

2 สาขาการบัญชี 45 45 100 

3 สาขาการตลาด 20 20 100 

4 คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 118 118 100 

5 สาชาช่างยนต์ 85 85 100 

6 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 24 24 100 

7 สาขาช่างไฟฟ้า 48 48 100 

รวม 395 395 100 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คะ

แน
นร

วม
เฉ

ลี่ย
 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่

ทันสมัย 
36 12 7   90.55 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดที่ก้าวไกลด้วย

เทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้ 
41 11 3   93.82 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู๋

ในสังคมได้อยา่งประสบความส าเรจ็ 
50 4 1   97.82 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
52 2 1   98.55 4.92 



           

259 
 

 

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 55  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ  90.55  ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.52 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคิดที่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขได้  มีทั้งหมด 55 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.69 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู๋ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ มีทั้งหมด 55  

คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 97.82 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 55  คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  98.55 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.92 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จ านวน 45 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถด้านการคิดค านวณ  มีทั้งหมด 45 คน นักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.89ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน ท างานดีมีระเบียบ สะอาดมีท้ังหมด 45  คน นักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90.22 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.51 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรักบริการ  มีทั้งหมด 45 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 96.89 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.84 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

เฉ
ลี่ย

 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถ

ด้านการคิดค านวน 
38 7    96.89 4.84 

2. ผู้ส า เร็จการศึกษามีมาตรฐานการท างาน 

ท างานดีมีระเบียบ สะอาด 
31 6 8   90.22 4.51 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์และใจรัก

บริการ 
40 3 2   96.89 4.84 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดย

สามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ 
35 5 5   93.33 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
42 1 2   97.78 4.88 
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4. ผู้ส าเร็จการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ มีทั้งหมด 

45 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  93.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้ว

อยู่ในระดับ 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 45  คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.78 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.88 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จ านวน 20 คน   

 

 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

เฉ
ลี่ย

 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่

เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด 
13 5 2   91.00 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมี

แนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน 
15 1 4   91.00 4.55 

3. ผู้ ส า เร็จการศึกษาผู้ น าทางด้ านความคิด 

สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
10 5 5   85.00 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
16 2 2   94.00 4.7 
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จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ มีการปรับใช้เทคโนโลยีกับการตลาด           

มีทั้งหมด 20 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา

ทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.55 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีก่อเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน มีทั้งหมด 20             

คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่

ในระดับ 4.55 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้น าทางด้านความคิด สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีทั้งหมด 20 

คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 20 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  94.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.7 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน 118 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 118 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.76 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา มีทั้งหมด 118  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ  96.61 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง  มีทั้งหมด 118 คน นักศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.27 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 118 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย

ละ  88.64 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.43 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

เฉ
ลี่ย

 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงาน

บริการในสถานประกอบการ 
103 5 10   95.76 4.78 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาษา 98 20    96.61 4.83 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ

ของตนเอง 
101 12 5   96.27 4.81 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 92 15 1   88.64 4.43 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
105 3    91.02 4.55 
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5. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 118 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  91.02 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.55 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาชาช่างยนต์ จ านวน 85  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 85 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

94.12 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 85  คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

95.06 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.75 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน มีทั้งหมด85 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 95.53 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.77 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
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เฉ
ลี่ย
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ย 
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) 
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ี่สุด
 (1

) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  70 5 10   94.12 4.70 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 64 21    95.06 4.75 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน 
74 3 8   95.53 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
79 3 3   97.88 4.89 
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4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 85 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  97.88 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.89 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 24  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 24 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.41 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 24  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

85.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.25 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรมทันสมัย

ได้  มีทั้งหมด24 คน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90.83 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา

ทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.54  

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
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) 
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ก 
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) 
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ี่สุด
 (1
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  12 10 2   88.33 4.41 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 10 10 4   85.00 4.25 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม

ทันสมัยได้ 

16 5 3   90.83 4.54 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
20 2 2   95.00 4.75 
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4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 24 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95.00 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.75 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า จ านวน 48  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  มีทั้งหมด 48  คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย

ละ  88.33 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.16 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 48   คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  

94.17 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.70 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรมทันสมัย

ได้  มีทั้งหมด 48 คน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจาก

นักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับ 4.81 

หัวข้อการประเมิน 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการท างานปลอดภัย  26 4 18   83.33 4.16 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานดีมีคุณภาพ 38 6 4   94.17 4.70 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการท างาน สร้างนวัตกรรม

ทันสมัยได้ 

42 3 3   96.25 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
43 1 4   96.25 4.81 
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4. ภาพรวมความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์สาขาวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีทั้งหมด48 คน 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  96.25 ส่วนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแล้วอยู่ใน

ระดับ 4.81 

ผลสะท้อน 

 จากการเข้าร่วมโครงการผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แ ละ

กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก และเห็นควรให้มีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ต่อไป เพราะ

ผู้ส าเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

และเป็นอัตลักษณ์ที่สถานประกอบการณ์ต่างๆก็เห็นว่าเหมาะสมต่อสาขาอาชีพนั้นๆอีกด้วย 

 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ตรงตาม       

อัตลักษณ์สาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ประสบความส าเร็จ

และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพ่ือสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไปได้ 

จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา      

ได้ฝึกทักษะการท างานพ้ืนฐาน ( Skill For Work ) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสิ่งที่

ผู้ส าเร็จการศึกษาชอบและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ

และวิทยาลัยเชื่อว่าทักษะการท างานพ้ืนฐานต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น

ในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจนเพ่ือขีดความสามารถในการท างานในอนาคต โดยการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จ

การศึกษานั้นเป็นการสรุปร่วมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมกันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีลักษณะที่โดดเด่นและเหมาะสมสู่ความ

ต้องการของสถานประกอบการในอนาคตต่อไป  

จุดควรพัฒนา 

 เวลาในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้เพียงพอต่อการท ากิจกรรมโครงการ 
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สรุปผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา (50 คะแนน)  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก (50) 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 

2 ผู้ เ รี ยนมีคุณลักษณะที่ พึ ง

ประสงค ์
5  2 10 

3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการ หรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ 

5  3 15 

4 ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4  3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4  2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5  20 100 

7 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) 

5  3 15 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5  15 75 

 

243 
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          243 x 100 

250 

= 97.20 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

    √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  

    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

พัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 

ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

ส่งเสริมให้ สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร    

2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุง หลักสูตร      
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3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน

ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของตลาดแรงงาน     

4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา    

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสอบข้อมูล 

 1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร  

2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  

3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  

4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

   เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเอกชัย    ใจเมคา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางสาวเตือนใจ  อารีโรจน์นุกุล  หัวหน้าแผนกสาขาการบัญชี 

  2. นางสาวปภาวรินท์  นักธรรมมา   หัวหน้าแผนกสาขาการตลาด 

 3. นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ๔. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ๕. นายเกียรติศักดิ์  อยู่ดี  หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 ๖. นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๗.นายชานนทร ์ เทพค า  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.1 

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

ผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเปนระบบ    

เชิงปริมาณ  :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ อยางเปนระบบ        

     จากความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน  

ตรงตามความต้องของสถานประกอบการจริงๆซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานบัน

การศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยตรง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากร                   ที่

มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยเน้น

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบเสมือนกับการท างานจริงให้มากที่

สุดแต่สภาพความเป็นจริง นักศึกษาจะมีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้นควรจะได้รับการฝึก

จากสถานประกอบการจริง  

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้มากจึงได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างให้

นักศึกษามีสมรรถนะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถท างานได้จริงตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะลงในแผนปฏิบัติการพัฒนางาน

วิชาการ  ประจ าปี 25๖๒ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการปี      

25๖๒ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย เ พ่ือการพัฒนาให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน     
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๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่าย  

๓. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. เชิญสถานประกอบการ ชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือให้นักศึกษาแต่ละสาขา ทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้

ตามสมรรถนะวิขาชีพของแต่ละสาขา 

๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

           สรุปการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการในทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จัดสอบสมรรถนะประจ าชั้นปี ครบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

4. นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ได้เรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพ จากวิทยากรจากสถาน

ประกอบการ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ100 

5. ครูได้รับการอบรม การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริงคิดเป็น ร้อยละ 100 
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เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

ตารางสรุปผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

สาขาวิชา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

การบัญชี 4.76 ดีมาก 

การตลาด 4.23 ดี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔.๖๔ ดีมาก 

การท่องเที่ยว ๔.๓๕ ดี 

การโรงแรม ๔.๘๒ ดีมาก 

สาขาวิชา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

สาขาช่างยนต์ ๔.๕๘ ดีมาก 

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๔๗ ดี 

สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ๔.๓๒ ดี 

สรุปผลการประเมิน ๔.๕๒ ดีมาก 

 

ผลสะทอน   :  องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร จ านวนทั้งหมด แห่งสถาน

ประกอบการ และมีสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกทักษะวิชาชีพจ านวน 80 แห่ง และ

สถานประกอบการ รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ในระบบทวิภาคีจ านวน 38 

แห่ง 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง  

๒. มีสถานประกอบการ ชุมชน เข้าร่วมจัดกิจกรรม จัดวิทยากร เพ่ือส่งเสริมการเรี ยนรู้ของ

นักศึกษาตามสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา  
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จุดควรพัฒนา 

 1. ควรน าข้อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับสิ่งที่    

สถานประกอบการแนะน า เพ่ือพัฒนาข้อสอบวัดสมรรถนะประจ าชั้นปี ที่มีความสอดคล้องกับการ

สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพในชั้นปีสุดท้าย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้แต่ละสาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้แลกเปลี่ยน

วิธีการ เพ่ือจัดการความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ในปีต่อไป 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด 

รายวิชาเพิ่มเติม 

การค านวณ 

 

         จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 

                    จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

2. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 ร้อยละ= 
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 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเอกชัย    ใจเมคา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางสาวเตือนใจ  อารีโรจน์นุกุล  หัวหน้าแผนกสาขาการบัญชี 

  2. นางสาวปภาวรินท์  นักธรรมมา   หัวหน้าแผนกสาขาการตลาด 

 3. นายกานต์  อะตามา   หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๔. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ๕. นายเกียรติศักดิ์  อยู่ดี  หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 ๖. นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๗. นายชานนท์  เทพค า  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.2 

     มีผลการประเมิน ได้ร้อยละ 100   ค่าคะแนน 5    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ผลสัมฤทธิ์  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด รายวิชา

เพ่ิมเติม 

เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยได้ปรับปรุงรายวิชาเดิมดังนี้ 

ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

การบัญชี (๒๒00-๑00๒) การบัญชีเบื้องต้น๒ อาจารย์รุ่งนภา  ชาญเชียว 

การตลาด (๒๒0๒-๒๑๐๔) การบรรจุภณัฑ์ อาจารย์ปภาวรินทร์ นักธรรม

มา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๒๒0๔-๒๐๐๒) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อาจารย์กานต์ อาตะมา 

การท่องเที่ยว (๒๗๐๒-๒๐๐๖) มัคคุเทศก์ อาจารย์ชานนท์ เชี่ยวชาญ 

ช่างยนต์ (๒๑๐๐-๑00๙) งานนิวเมตริกซ์และไฮโดรลิกส์ อาจารย์เชิดชูเกียรติ ผาค า 

อิเล็กทรอนิกส์ (๒๑๐๕-๒๒๐๔) เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

อาจารย์เกียรติศักดิ์ คนธสิงห์ 

ไฟฟ้าก าลัง (๒๑๐๔-๒๐๐๗) เครื่องท าความเย็น อาจารย์อาทิตย์  ทัดทาน 
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ตารางสรุปสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

สาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

การบัญชี (๓๒๗๑-๕๑๐5) งานการบัญชี4(การบัญชีการเงิน) อาจารย์วรัทยา      ยาสมุทร 

การตลาด (๓๒๐๒-๕๑๐๑) งานการขายสินค้าและบริการ อาจารย์คนิษฐา      ปวนใจชม 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๓๒๐๔-๕๑๐๔) งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4         

(การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 

อาจารย์บุญญวรรษ  สุวรรณทับ 

การท่องเที่ยว (๓๗๐๒-๒๐๐๕)งานมักคุเทศก์ อาจารย์ชานนท์      เชี่ยวชาญ 

การโรงแรม (๓๗๐๑-๕๓๐๔) งานบาร์และเครื่องดื่ม อาจารย์อรรยา       วงศา 

ช่างยนต์ (๓๑๐๑-๕๑๐๓) งานเทคนิคยานยนต์3(งานระบบ

เครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 

อาจารย์วุฒิพงษ์      ยอดใสย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (๓๑๐๕-๕๑๐๓) งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม๓

(ระบบสื่อสารดาวเทียม) 

อาจารย์วีระชัย        ใจค าปัน 

ไฟฟ้าก าลัง (๓๑๐๔-๕๒๐๓) งานไฟฟ้าก าลัง๓ (ซ่อมบ ารุงเครื่อง

เย็นและปรับอากาศ) 

อาจารย์ณัฐวุฒิ        แสงอาทิตย์ 

 

สรุปจ านวนสาขาวิชาที่ปรับปรุงรายวิชาเดิม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 7 สาขา และสาขา

ที่ปรับปรุงรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 8 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 15 สาขาวิชา 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 

         จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรจ านวน ๑๕ สาขาวิชา  

               จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดจ านวน ๑๕ สาขาวิชา 

= ร้อยละของสาขาวิขาที่มีการพัฒนาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

    

 

X 100 ร้อยละ= 
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จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

2. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ทั้งระดับปวช.และระดับปวส.ครบทุกสาขาวิชา 

จุดควรพัฒนา 

๑. ฝ่ายวิชาการควรจัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา     

เพ่ือความถูกต้องและยกระดับคุณภาพ 

๒. ควรมีการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นระยะๆเพ่ือที่จะสามารถก ากับติดตามให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรคัดเลือกรายวิขาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาได้อย่างโดดเด่น น ามาเป็นตัวอย่าง 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ     

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประเมิน 

2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

1.ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ    

2.แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ                

ที่พึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

3.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL  Active Learning STEM Education เป็นต้น    

4.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีการ        

จัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

5.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง          

ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   

การตรวจสอบข้อมูล 

1.ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา     

2.แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง    

3.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL  Active  Learning STEM Education เป็นต้น   

4.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    
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5.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง         

ด้วยรูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลาย   

   เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเชิดชูเกียรติ   ผาค า 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางอาภรณ์สิริ   สมพันธ์ 

  2. นายปรีดา  ธงไหล 

  3. นางสาวธันย์รดา ทองซ้อน 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1.ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ    

มี 

2.แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

มี 

3.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ ที่หลากหลาย  

มี 

4.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด    

การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

มี 

5.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย

รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   

มี 

 

ผลสัมฤทธิ์  

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        

1.3.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ       

1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู      

1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการ

ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ                    

เชิงปริมาณ 

 จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน   

ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยมีการด าเนินการงานดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. การจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจดบันทึกหลังการสอนเพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาต่อไปคิดเป็นร้อยละ 100 

3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดให้

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 

4.  การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่

เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 

100 

5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  คิดเป็นร้อยละ 10

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ       

สาขาวิชา จ านวน

คร ู

จ านวนครูที่

จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้

รายวิชาตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนครูที่จัดการ

เรียนรูม้ีการบรูณา

การคุณธรรม 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์

จ านวนครูที่จัดการ

เรียนรูม้ีการ

ก าหนดรูปแบบการ

เรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ

จ านวนครูที่จัดการ

เรียนรูม้ีการ

ก าหนดการใช้สื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเทคโนโลย ี

จ านวนครูที่น าผล

จากการวัดผลและ

การประเมินผลการ

ตามสภาพจริง 

 

การบัญชี 6 6 6 6 6 6 

การตลาด 4 4 4 4 4 4 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
9 9 9 9 9 9 

การท่องเที่ยว 

และสาขางาน

บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 

12 12 12 12 12 12 

ช่างยนต์  9 9 9 9 9 9 

อิเล็กทรอนิกส์  5 5 5 5 5 5 

ไฟฟ้าก าลัง 3 3 3 3 3 3 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 
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รวม 55 55 55 55 55 55 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

 

เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ     

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัต ิมีการวิเคราะห์

หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบ

การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ

เรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย และ

ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี แผนการเรียนรู้ครูผู้สอน

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา ระดับคะแนน ระดับผลการประเมิน 

การบัญชี 4.65 ดีมาก 

การตลาด 4.55 ดีมาก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.60 ดีมาก 

การท่องเที่ยว และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.30 ดี 

ช่างยนต์  4.46 ดี 

อิเล็กทรอนิกส์  4.50 ดี 

ไฟฟ้าก าลัง 4.38 ดี 

ครูสามัญ 4.32 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.47 ดี 
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ผลสะท้อน 

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะที่

สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่จะรู้และความ

ต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    

อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้”  ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน

และจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้

ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของ

นักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นตัวผู้เรียนก็จะพยายามหา

ค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน 

มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้หรือหาค าตอบให้ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ซึ่งองคกรหนวยงานภายนอกที่วิทยาลัยฯ

ได้ให้ความร่วมมือ อาทิ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  ให้การยอมรับคุณภาพของนักศึกษาที่มีทักษะ

และความขยันในการปฏิบัติงาน                     

จุดเด่น 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา          

เพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนของ 

3. ครูทุกภาคเรียนโดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา        

โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน  
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4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้

สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น Active Learning  

5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน    

6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนว

ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   

7. การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ให้เน้นกิจกรรม Active Learning ในทุก

รายวิชา ทั้งวิชาสามัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนมี

ความหลากหลายและสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

๑. จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยแต่ละสาขาโดยให้ครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและให้

ค าปรึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองคุณภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของครู 

และการเขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดรูปแบบการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพด้าน

เนื้อหาสาระในเชิงวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจใช้รูปแบบการเขียนงานวิจัย

ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน     

  การค านวณ 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                   

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

                                      จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา    

2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายปรีดา   ธงไหล 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.   นางสาวธัญรดา   ทองช้อน 

  2.   นายเชิดชูเกียรติ ผาค า 

  3.   นายปฐพล  คนไว 

  

X 100 ร้อยละ= 
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 สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.2 

 ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 

ผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน

คิดเป็นร้อยละ 100 

5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน     

เชิงปริมาณ  :  จ านวนครูผู สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติ ที่ เน นผู เรียน            

เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คือครูผู้สอน    

ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์หลักสูตร   

รายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ    

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง          

จดบันทึกหลังการสอนเพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

3. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้      

จัดให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้บริหาร 

4. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ที่

เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

5. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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จากความพยายามของวิทยาลัยฯ มีผลจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     

สาขาวิชา 
จ านว

นครู 

จ านวนครูที่

จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้

รายวิชาตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนครูที่

จัดการเรียนรู้มี

การบูรณาการ

คุณธรรม 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์

จ านวนครูที่

จัดการเรียนรู้มี

การก าหนด

รูปแบบการเรียนรู้

สู่การปฏิบัต ิ

จ านวนครูที่

จัดการเรียนรู้มี

การก าหนดการใช้

สื่อ เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ และ

เทคโนโลย ี

จ านวนครูที่น า

ผลจากการ

วัดผลและการ

ประเมินผลการ

ตามสภาพจริง 

 

สาขาวิชาการ

บัญชี 
6 6 6 6 6 6 

ส า ข า วิ ช า

การตลาด 
4 4 4 4 4 4 

ส า ข า วิ ช า

คอมพิ ว เตอร์

ธุรกิจ 

9 9 9 9 9 9 

สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว และ

ส า ข า ง า น

บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 

12 12 12 12 12 12 

สาขาวิชายาน

ยนต์ และสาขา

งานเทคนิคยาน

ยนต์ 

 

9 9 9 9 9 9 

สาขาวชิา

อิเล็กทรอนิกส์ 
5 5 5 5 5 5 
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และสาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 

สาขาวชิาไฟฟ้า

ก าลัง 
3 3 3 3 3 3 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 55 55 55 55 55 55 

 

เชิงคุณภาพ :   รอยละของครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผู เรียน        

เปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยสรุปผลร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนครู 

จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การ

ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

จ านวนคร ู ร้อยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 6 6 100.00  

2 สาขาวิชาการตลาด 4 4 100.00  

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 100.00  

4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ

สาขางานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

12 12 

100.00  
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5 สาขาวิชายานยนต์ และสาขา

งานเทคนิคยานยนต์ 
9 9 

100.00  

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 

5 5 

100.00  

7 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 3 3 100.00  

8 ครูสามัญ 7 7 100.00  

รวม 55 55 100.00  

 

ผลสะทอน  :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน                

 จากการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้นท าให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรียนมากขึ้นเนื่องจากเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ หรือเรียนแบบ Active Learning และยังมี

การจัดประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยเน้นการเก็บคะแนนเป็นระยะ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่

ดีขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับดี 

จุดเด่น 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโดยเน้น

การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา เพ่ือน ามาพัฒนาใน

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาคเรียน

โดยมีการนิเทศจากหัวหน้าแผนกและมีการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการนิเทศติดตามเพ่ือ

ยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
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3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย

ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเน้นการท าเอกสาร

ประกอบการสอนเช่น ใบงาน ใบกิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นปฏิบับัติและสามารถท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกกิจกรรมของครูผู้สอนที่โดดเด่นของแต่ละแผนก มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ (Knowledge management) เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมส าหรับการจัดท าชุดการร

เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
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สรุปผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ด้าน ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

2. ด้านหลักสูตร

และการจัดการ

เรียนการสอน 

(10 คะแนน)    

 

2.1 ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ฐ า น

สมรรถนะ 
 

      

   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2 √     10 

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 √     15 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       

   2.2.1 คุณภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติ 
2 √     10 

   2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

3 √     15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 50 

 

          ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 

                        50 

 50 x 100 

50 

= 100 

 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2= 
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สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  

    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ

เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร

วิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

3.1 ครูผู้สอน 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบการด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น

เรียน และพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

 ค าอธิบาย 

  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน        

ที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง

เรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  

 การประเมิน 

 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  

3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

4.ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ

เรียนการสอน  
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5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้    

การค านวณ 

 ก าหนดให้   

N  = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   

V  = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   

W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน   

X  = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอน ที่ หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   

Y  = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน   

Z  = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 

 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา   

2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน  

4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน         

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 

การสอน  

6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   

 

 

 

ร้อยละเฉลี่ย=100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเชิดชูเกียรติ   ผาค า 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

1. นางสาวจิรนันท์ ศรีภิรมย์  

2. นายปรีดา  ธงไหล 

3. นางสาวธันย์รดา ทองซ้อน 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.1 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 98.18 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 
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ผลสัมฤทธิ์  

   การจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.1) การจัดการเรียนการสอน        

3.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน                                                                       

2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน                                                                

3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู                                                                    

ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย                                                                 

4. จ านวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง                                                        

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน      

5. จ านวนครูผสูอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ                                                           

แกปญหาการจัดการเรียนรู       

   3.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     

   3.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ      

ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา      

เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร โดยได้จัดท า

การประเมินและตรวจสอบ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้ วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้  และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้              

โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
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ตารางผลการประเมินผลการจัดการเรียน 

สาขางาน 

จ า
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จ า
นว

นค
รูผู้

สอ
นท

ีม่ีแ
ผน
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รจ

ัดก
าร
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นร
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วิช
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น 
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นว

นค
รูผู้

สอ
นท

ี่ที่จ
ัดก
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เรีย

น
แผ

นก
เรีย

นร
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ด้ว

ยเ
ทค

นิค
 ว

ิธีก
าร

สอ
นท

ี่หล
าก

หล
าย

 

จ า
นว

นค
รูผู้

สอ
นท

ี่ที่ใ
ชส

ื่อ 
นว

ัตก
รร

ม 
เท

คโ
นโ

ลย
ีทา

งก
าร

ศึก
ษา

 

จ า
นว

นค
รูผู

สอ
นท

ี่ท า
วิจ

ัยเ
พื่อ

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พจ
ัดก

าร
เรีย

นร
 ู

การบัญชี 6 6 6 6 6 4 

การตลาด 4 4 4 4 4 4 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 9 9 9 9 8 

การท่องเที่ยว และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 12 12 12 12 12 

ช่างยนต์  9 9 9 9 9 8 

อิเล็กทรอนิกส์  5 5 5 5 5 5 

ไฟฟ้าก าลัง 3 3 3 3 3 1 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 55 55 55 55 55 50 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 90.90 

 

มีผลการด าเนินการงานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 55 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 100 

3. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน              ที่

หลากหลาย  

    มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรีย น       

การสอน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้       

50 คนคิดเป็นร้อยละ 99.90 

การค านวณ 

ก าหนดให ้

N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 

V = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 55 คน 

W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 55 คน 

X = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน            

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 55 คน 

Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน การ   

สอน จ านวน 55 คน 

Z = จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 50 คน 

 

 

 

= สรุปผลการประเมินค่าเฉลี่ย ร้อยละ 98.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ร้อยละเฉลี่ย = 100{55+55+55+55+50} 

5 x 55 
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เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา           

มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา 

วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยต้องมุ่งเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง ทักษะวิชาชีพ            

และศิลปะการใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท าให้นักศึกษาเติบโตเป็นประชากร

คุณภาพของสังคมและประเทศได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน

มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           

ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย       

มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท า

วิจัย เพ่ือคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  :ซ่ึงจากการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน

ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ผลประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ           

มีเป้าหมายมุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และวุฒิภาวะสอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาที่เรียนมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ โดยให้สถานประกอบการ       

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภายในภายนอก  

ตารางสรุปผลการแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา ระดับคะแนน ระดับผลการประเมิน 

การบัญชี 4.62 ดีมาก 

การตลาด 4.52 ดีมาก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.63 ดีมาก 

การท่องเที่ยว และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.58 ดีมาก 

ช่างยนต์  4.45 ดี 
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อิเล็กทรอนิกส์  4.48 ดี 

ไฟฟ้าก าลัง 4.42 ดี 

ครูสามัญ 4.69 ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน 4.54 ดีมาก 

 

ผลสะท้อน 

จากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯที่มุ่งมั่นในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้นักเรียน นักศึกษา      

มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และมีทักษะในการคิดชี้น าการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานในการจัดการ ผู้ส าเร็จ

การศึกษาควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับค าขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”  คือมีทักษะการ

คิด การน าเสนอทักษะการท างานพื้นฐานที่ดีตามสาขาวิชาชีพของตน จัดการภาระงานและชีวิตอย่างมีความสุข

ได้ วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ เราจึงคิดค้น และ 

ทุ่มเทยกระดับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ อัตราการศึกษาต่อ การมีงานท า และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทางหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งบอกได้

ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยได้จัดไว้ควรพัฒนาไปในแนวทางใด  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็น

เครื่องบ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับให้ท างานและก้าวหน้าในระดับหัวหน้างาน  หรือเป็นเจ้าของกิจการ  

หมายความว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจ จนได้รับต าแหน่งหัวหน้างาน และ

วิทยาลัยได้จัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  วิทยาลัยจึงมี

การส ารวจข้อมูลการท างานต่อของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอน  
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3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ค าอธิบาย 
ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ

รายวิชา    ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียน 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

การประเมิน 
1.ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
2.รอ้ยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
3.ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
4.ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  
5.ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
การค านวณ 
ก าหนดให้ 

N  =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  
V  =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
W =  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน 
X  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  
Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

 
 

 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

1.จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา   
2.จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
3.จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
4.จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน   
6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

 

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



           

302 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเอกชัย ใจเมคา 
ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นางสาวเตือนใจ  อารีโรจน์นุกุล  หัวหน้าแผนกสาขาการบัญชี 
  2. นางสาวปภาวรินท์  นักธรรมมา   หัวหน้าแผนกสาขาการตลาด 
 3. นายกานต์   อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๔. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ๕. นายเกียรติศักดิ์  อยู่ดี  หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 
 ๖. นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๗.นายชานนทร ์ เทพค า  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
 
สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.2 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 
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ผลสัมฤทธิ์  

   การบริหารจัดการชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา   

  2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

  3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน  

  4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  

 5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน   

 6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

จากแนวคิดของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข” ตัวแปรส าคัญที่จะท าเกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ นั้นก็คื อครูผู้สอน    

ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะด าเนินการ

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ใช้เทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรู้ Active Learning และใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้  ครูต้องใช้

วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

2. จัดท าแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นสมรรถนะรายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาจะก าหนดสมรรถนะ

รายวิชาลงไปในชุดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมีการก าหนด Learning out come 

ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมการท าชุดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการอบรมเชิง

ปฏิบัติการที่ครูผู้สอนจะต้องมาทบทวนชุดการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กับสมรรถนะของชั้นปีและรูปแบบกิจกรรม 

3. จัดให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชา โดยจากหัวหน้า

แผนกหรือคณะ และจากนักศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามชุดการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ และ

เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

4. จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานให้แต่ละสาขาวิชา 
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ตารางข้อมูล ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มีผลการด าเนินการงานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑ . ค รู ผู้ ส อ น ที่ จั ด ท า ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล  55 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 100 

๒. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  55 คน 

คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

๓. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

55 คน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

๔. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 55 คน คิดเป็น     

ร้อยละ๑๐๐ 
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ๆ 
 

การบัญชี 6 6 6 6 6 6 

การตลาด 4 4 4 4 4 4 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 9 9 9 9 9 

การท่องเที่ยว และการโรงแรม 12 12 12 12 12 12 

ช่างยนต์  9 9 9 9 9 9 

อิเล็กทรอนิกส์  5 5 5 5 5 5 

ไฟฟ้าก าลัง 3 3 3 3 3 3 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 55 55 55 55 55 55 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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๕. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 55 คน คิดเป็น   

ร้อยละ ๑๐๐ 

การค านวณ 

ก าหนดให้ 

N  =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด = 55 คน 

V  =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  = 55 คน 

  W =  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น       

ปัจจุบัน  = 55 คน 

  X  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ 

เรียน  = 55 คน 

  Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน = 55 คน 

      Z  =  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ = 55 คน 

 

 

 

= สรุปผลการประเมินค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1๐๐   

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

วิทยาลัยมีระบบการวัดประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์โดยด าเนินการวัดประเมิน

ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1 ผลจากการนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกหรือจากส่วนงานวิชาการ ท าการนิเทศการสอนของ

อาจารย์ในแต่ละสาขา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง   

2 ผลจากการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย์ โดยทางส่วนงานวิชาการจะเป็นผู้ด าเนินการประเมินผล โดยให้นักศึกษาท าการ

ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้งและจะส่งผลการประเมินที่ได้ท าการประมวลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ส่งให้กับอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยหัวหน้าแผนกจะน าผลการประเมินแจ้ง

ให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมให้ค าแนะน าในเรื่องที่ควรปรับปรุง 

ร้อยละเฉลี่ย= {100 x 55+๕๕+๕๕+๕๕+๕๕} 
                       5 x ๕๕ 
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ตารางสรุปคุณภาพในการบรหิารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ จ านวน 55 คน  

 

สาขา 

 

จ านวน

ครูผู้สอน 

ผ่าน ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การบัญชี 6 5 83.33 1 16.66 

การตลาด 4 3 75 1 25 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 7 77.77 2 22.22 

การท่องเที่ยว และการโรงแรม 12 10 83.33 2 16.66 

ช่างยนต์ 9 7 77.77 2 22.22 

อิเล็กทรอนิกส์ 5 4 80 1 20 

ไฟฟ้าก าลัง 3 2 66.66 1 33.33 

ครูสามัญ 7 6 85.71 1 14.28 

รวม 55 44 80 11 20 

 

= สรุปคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง

ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวผู้เรียนต้องการรู้และขณะที่

สภาพจิตใจก าลังมีความสุขก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความต้องการที่จะรู้และความ

ต้องการที่จะปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
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ประสิทธิภาพคือ “ครูผู้สอน” ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแล้วนั้น    

อีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องท าก็คือ “การจัดรูปแบบการเรียนรู้”  ที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน

และจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้

ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุข”  การเรียนรู้ของ

นักศึกษาเมื่อได้เรียนผ่านการปฏิบัติจะท าให้นักศึกษาเพลินกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถสรุปเป็นบทเรียนเกิดเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน และจากกระบวนการ

ของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความตระหนักต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการควบคุม

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่วิทยาลัย และจาก

ผลการประเมินของนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ พบว่านักศึกษาให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยให้จัดรูปแบบการ

เรียนรู้  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และจัดให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้เทคนิค

วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. วิทยาลัยมีระบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของอาจารย์ที่เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือสะท้อนผลการประเมินให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 จุดควรพัฒนา 

๑. ส าหรับอาจารย์ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียน หัวหน้า

แผนกควรมีการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือให้ผู้สอนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรให้รางวัล หรือ เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพในการจัดการ

บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูผู้สอน และสร้างก าลังใจในการพัฒนา

ตนเองต่อไป 

 

 

 



           

308 
 

 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้ รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน มีผลงานจากการ พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ

เผยแพร่ 

การประเมิน 

1.ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  

2.ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  

3.ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  

4.ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

5.ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ             

หรือเผยแพร ่

การค านวณ   

ก าหนดให้  

N  = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  

V  = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  

W = จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 

X  = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  

Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
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Z  = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร่ 

การตรวจสอบข้อมูล 

  1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา   

2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  

3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  

4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  

5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร ่

เกณฑ์การประเมิน 

น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

 

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

  นางสาวปภาวรินท์  นักธรรมา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นางสาวจีรนันท์    ศรีภิรมย์ 

  2.   นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.3 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 98.18 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 

รายการประเมินการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        

เชิงปริมาณ  :  1. ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ     

 2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี      

 3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ  

มาใชในการจัดการเรียนการสอน                                      

     4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ

ที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
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ตารางข้อมูล การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลการด าเนินการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  55 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี   55 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ มาใชในการจัดการเรียนการ

สอน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 100          
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การบัญชี 6 6 6 6 6 4 

การตลาด 4 4 4 4 4 4 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 9 9 9 9 8 

การท่องเที่ยว และการโรงแรม 12 12 12 12 12 12 

ช่างยนต์  9 9 9 9 9 8 

อิเล็กทรอนิกส์  5 5 5 5 5 5 

ไฟฟ้าก าลัง 3 3 3 3 3 1 

ครูสามัญ 7 7 7 7 7 7 

รวม 55 55 55 55 55 50 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 90.90 



           

312 
 

 

4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  55 คนคิดเป็น ร้อยละ 

100 

5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือ

เผยแพร 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.90 

เชิงคุณภาพ  :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     

การค านวณ   

ก าหนดให้  

N  = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด = 55 คน 

V  = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ = 55 คน 

W = จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี = 55 คน 

X  = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

= 55 คน 

Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ = 55 คน 

Z  = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร่ = 55 คน 

  

 

 

ร้อยละเฉลี่ยครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ    = 98.18   

ผลสะทอน   :  องค์กร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ 

ครูผูสอน  

จากการสรุปข้อมูลผลงานวิจัยและการอบรมพัฒนาตนเองของครู สูง ถึงร้อยละ 98.18 

แสดงว่า ครูมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ  รวมถึงการ

พัฒนาตนเองด้านการอบรมทางวิชาการ โดยมีผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิจัย

ระดับชาติ สะท้อนให้เห็นถึง การยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 

 

ร้อยละเฉลี่ย= 100{55+55+55+55+50} 
 5 x 55 
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จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดอบรม ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ผ่านการอบรม ,ประชุม    

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น  

3. วิทยาลัยฯมีการจัดการน าเสนอผลงานทางวิชาการภายในของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานในด้าน

ต่างๆ 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายในของครู 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยกับโรงเรียนในเครือข่าย 
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3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   

 ค าอธิบาย 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

แผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับการ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ สถานศึกษา  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหาร จัดการสถานศึกษา   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงเรียนเอกชน 
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     เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  ดร.ธนภัทร       มั่นคง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นายเอกชัย         ใจเมคา 

  2. นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 

  3. นางสถาพร        อ านา 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.1 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มี 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  มี 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มี 

4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหาร จัดการสถานศึกษา   

มี 

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มี 
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ผลสัมฤทธิ์      

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ด้านการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา 

2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  พ.ศ.2561 – 2563   

(แผนพัฒนา 3 ปี) โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 ที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาสถานศึกษาถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

4. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยการร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมเสนอแนะใน

การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการ

ประชุมร่วมกัน 

5. จัดท านวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทุกระดับ  

6. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้เท่ากับร้อยละ 95.06 
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ตารางจ านวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 และการวางแผนงานประกันคุณภาพภายในประจ าปี 2561 

ล าดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จ านวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

76 71 93.42 

2 การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

– 2563  

76 72 94.73 

3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 76 72 94.73 

4 การวางแผนงานประกันคุณภาพภาย ใน

ประจ าปี 2561 

76 74 97.36 

ค่าเฉลี่ยรวม 76 72.25 95.06 

 

เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โดยมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   

   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  

   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด        

และพิจารณา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    

พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

เชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 23 นโยบาย             

30 โครงการ 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับจัด

การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล ในคู่มือเล่มนี้มีข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่องกลยุทธ์การบริหาร

อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งการที่จะบริหาร

สถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ได้มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารที่ดีเพ่ือไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จกลยุทธ์การ

บริหารอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่  
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กลยุทธ์ที่ 1 เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์      

คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆร่วมกับสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3  ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ -ล าพูน 

ด้วยการพัฒนาต้นแบบกลุ่มสถานศึกษาท่ีเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในระดับสถานศึกษา

และกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21        

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อมส าหรับ

การปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน  

กลยุทธ์ที่ 7   ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา 
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กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ -ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

6. ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร         

มีผลการประเมิน 4.65 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ตารางผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคน

มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.63 ดีมาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคน

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาการศึกษา 

4.63 ดีมาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคน

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี 

4.71 ดีมาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคน

มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.61 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา 

4.66 ดีมาก 

รวม 4.65 ดีมาก 

 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการดังนี้ 

มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีตผู้อ านวยการวิ ทยาลัย

อาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 ท่าน เข้ามาช่วยเรื่อง

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี และยังมีผู้อ านวยการ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน  ช่วยเสนอแนะการปรับปรุง

หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน และในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลต าบลหนองจ๊อม จ านวน 2 ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในต าบล

หนองจ๊อมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จ านวน 1 ท่าน ร่วมบริหารสถานศึกษากับ
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ผู้บริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จะมีส่วนร่วมใน

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและก าหนดแผนปฎิบัติ 

 ปฎิบัติการประจ าปี 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา      

   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. บริหารสถานศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 2561 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

2. บริหารสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 (แผนพัฒนา 3 ปี) 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. บริหารสถานศึกษาให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

4. บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยการร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมเสนอแนะ   

ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีผ่านการ

ประชุมร่วมกัน 

5. จัดท านวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับ

โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ  (Professional Learning Community) 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ ได้เท่ากับร้อยละ 95.06 
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ตารางจ านวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ล าดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จ านวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 
จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

76 71 93.42 

2 การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
– 2563  

76 72 94.73 

3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 76 72 94.73 
4 การวางแผนงานประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

2561 
76 74 97.36 

ค่าเฉลี่ยรวม 95.06 

 

เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยมีผล

การบริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเชิงคุณภาพ 

ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

ประกอบด้วย  3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   

   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  
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   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  

   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 

และพิจารณา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    

พ.ศ. 2561 – 2563 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยนวัตกรรมที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมว่า กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

เชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 23 นโยบาย  30 

โครงการ 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับจัด

การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล ในคู่มือเล่มนี้มีข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่อ งกลยุทธ์การบริหาร

อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลซึ่งการที่จะบริหาร

สถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ได้มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารที่ดีเพ่ือไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จกลยุทธ์การ

บริหารอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นผู้น าทางการศึกษาด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารสถานศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษารูปแบบต่างๆร่วมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่     

ล าพูน ด้วยการพัฒนาต้นแบบกลุ่มสถานศึกษาท่ีเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาด้วยการมุ่งเน้นนักเรียนเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในระดับ

สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีความสามารถในการท างานและพร้อม

ส าหรับการปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางานวิชาการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน  

กลยุทธ์ที่ 7   ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา 
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กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ -ล าพูนตามแนวคิดคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1. ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ของครูและบุคลากร มีผลการประเมิน 4.64 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ 

4.63 ดีมาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาน าพาครูและบุคลากรสร้างคุณภาพใน

องค์กรด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4.61 ดีมาก 

3 รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสถานศึกษา 

4.72 ดีมาก 

4 ครูและบุคลากรได้น าผลจากการประชุมกลุ่มสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ไปพัฒนางาน 

4.62 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาแบบมี

ส่วนร่วมในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

4.63 ดีมาก 

รวม 4.64 ดีมาก 

 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองค์กรหน่วยงานภายนอกท่ีมีส่วนร่วมเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ใน 

การบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอดีต

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 

ท่าน เข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี 
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และยังมีผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน      

ช่วยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน และใน

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลต าบลหนองจ๊อม จ านวน 2 

ท่าน และผู้ใหญ่บ้านในต าบลหนองจ๊อมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย จ านวน 1 ท่าน   

ร่วมบริหารสถานศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ

ร่วม 4 ฝ่าย จะมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ก าหนดแผนพัฒนา

สถานศึกษาและก าหนดแผนปฎิบัติการประจ าปี  

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดย

มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา  

2. ในการจัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง องค์กร หน่วยงานภายนอก  

จุดควรพัฒนา 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษา

ภาครัฐบาลและเอกชนด้วยกันมากขึ้นในลักษณะความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีแผนงานการแสวงหาความร่วมมือ ทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 



           

328 
 

 

3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ค าอธิบาย 

  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา             

ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา    

การประเมิน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ     

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ     

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายกานต์   อะตามา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. ดร.ธนภัทร         มั่นคง 

  2. นายเกียรติศักดิ์    อยู่ดี 

  3. นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์ 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.2 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 

ผลสัมฤทธิ์  

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหาร

จัดการ 

เชิงปริมาณ 

๑. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 25 61             

โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 1. จัดให้มีการวางระบบข้อมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกส่วนงาน เพ่ือรองรับการใช้งาน       

ใน ทุก ๆ ด้าน  

2. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบที่ทันสมัย โดยการน าระบบ

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 3. จัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 

 4. จัดระบบป้องกัน และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

5. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความคิด เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนา

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      1. ก าหนดให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละส่วนงาน จากระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
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 2. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมในสถานศึกษา ตามแผนที่ก าหนด 

๒. วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561                

ที่จัดโครงการ/กิจกรรมในการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องดังนี้ 

 1. งานพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยได้ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในด้าน

การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศดังนี้ 

 1.1 งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น

ระบบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ค านึงถึงการแก้ไข ปรับปรุงงาน ได้อย่างทันท่วงที โดยระบบ Monitoring     

ที่สร้างขึ้นนั้นมี 3 ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร์ ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว

พบว่าระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

1.2 งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 

จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ และค านึงถึงความ

ปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และSoft Copy เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น

พ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน วิทยาลัยได้จัดระบบ

ข้อมูลและเอกสารโดยก าหนดให้มีระบบหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดย

ระบบข้อมูลและเอกสารที่จัดไว้จะมีการก าหนดรหัสงาน รหัสแฟ้มงานโดยระบุรายการเอกสารข้อมูลในแต่ละ

แฟ้มงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล

และสารสนเทศมีความส าคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอถึงความส าคัญของการ จัดวางระบบข้อมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพร้อมที่

จะใช้งานได้ทุกด้านในวิทยาลัยอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่โดยจัดหาระบบ และเครื่องมือที่

ทันสมัยเพื่อรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลาให้

มีความสามารถรองรับการเติบโตขององค์กร 
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2. งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับขีด

ความสามารถขององค์กรในด้านพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

2.๑ การใช้สื่อเว็บไซต์ช่วยสอน เพ่ือให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ รวมถึงผู้สอนสามารถติดตาม

พฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ 

2.๒ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 

(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 

หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้

แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ 

ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๓ Google For Education เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการในด้านสื่อ

การเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลในงานต่างๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐานต่างๆ ข้อมูลทุก

อย่างจะมีการบันทึกไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

ส่วนใหญ่ ได้จากทุกที่ทุกเวลา 

๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2561             

ได้ผลการประเมิน 4.66 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

ตารางผลประเมินการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย 4.6๗ ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4.6๓ ดีมาก 

3 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 4.๖๗ ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.6๒ ดีมาก 

5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.๗๐ ดีมาก 

รวม 4.66 ดีมาก 
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 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า 

ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.66 เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย 4.6๗ ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4.6๓ ดีมาก 

3 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 4.๖๗ ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 4.6๒ ดีมาก 

5 ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 4.๗๐ ดีมาก 

รวม 4.6๕ ดีมาก 

  

จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ของครูและบุคลากรจ านวน 76 คน มีผลคะแนนดังนี้ 

อันดับที่ 1  คือความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7๐ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 2  คือระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๗ ผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 3  คือระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๗ ผล

การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๔  คือความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๓ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๕  คือความทันสมัยของระบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับ

คุณภาพ ดีมาก 
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สรุปภาพรวม ได้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี

การศึกษา 2561 ของครูและบุคลากรจ านวน 76 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕ เมื่อได้น ามา

รวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

ผลการด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา มี 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มี 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มี 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉลี่ย 

๔.๕๑-๕.๐๐ 

๔.๖๖ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการ  
มี 

 

ผลสะท้อน 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เป็นงานพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การยกระดับพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย        

ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และจัดระบบสารสนเทศให้เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ    

ไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อกลุ่มผู้

มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่า การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมี

ความส าคัญ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และมอบหมาย

หน้าที่ให้แก่บุคลากร ท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดสรรคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
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การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านความร่วมมือ     
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดให้ครูและบุคลากรเข้ าร่วมในการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
76 คน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยภาพรวมครูและ
บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีครูและบุคลากรเข้าร่วมได้เท่ากับร้อยละ 100 

ที่ แผนก/หน่วยงาน 

จ านวนครูและบุคลากร 

ทั้งหมด 
มีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษา 
ร้อยละ 

1 ผู้อ านวยการ ๑ ๑ 100 

๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙ ๙ 100 

3 แผนกการบัญช ี ๖ ๖ 100 

4 แผนกาการตลาด ๕ ๕ 100 

5 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๖ ๖ 100 

6 แผนกภาษาต่างประเทศ ๕ ๕ 100 

7 แผนกช่างยนต ์ ๙ ๙ 100 

๘ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๕ ๕ 100 

๙ แผนกช่างไฟฟา้ ๘ ๘ 100 

๑๐ ฝ่ายทะเบียน/วิชาการ ๖ ๖ 100 

๑๑ ฝ่ายบญัชี/การเงิน/กยศ. ๒ ๒ 100 

๑๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ๖ ๖ 100 

๑๓ ฝ่ายบุคคล ๑ ๑ 100 

๑๔ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และแนะแนว ๖ ๖ 100 

๑๕ ฝ่ายประกันคุณภาพ ๑ ๑ 100 

รวม 76 76 100 
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เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด

มาตรฐานระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4.6๓ ดีมาก 

2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่

ครอบคุ้มทุกหน่วยงาน 

4.6๘ ดีมาก 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีบทบาทในการ

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่

ทางสถานศึกษาได้จัดทาขึ้นก่อนน าไปใช้ 

4.7๐ ดีมาก 

4 มีด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่วางแผนไว้ 4.61 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมีส่วนร่วมในการการ

บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

4.6๔ ดีมาก 

รวม 4.65 ดีมาก 

จากตารางผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 

2561 ของครูและบุคลากรจ านวน 76 คม มีผลคะแนนดังนี้มีคะแนนมีดังนี้ 

อันดับที่ 1  คือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

ข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาได้จัดทาขึ้นก่อนน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7๐ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 2  คือสถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคุ้มทุกหน่วยงาน         

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ 3  คือความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

อันดับที่ ๔  คือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานระบบจัดการข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๓ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
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อันดับที่ ๕  คือมีด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่วางแผนไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๑ ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

สรุปภาพรวม  ได้ว่าผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 

2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕ เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

ผลสะท้อน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรในการก าหนดแผนพัฒนาและก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร และ

จากผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีการศึกษา 2561        

พบว่า ค่าเฉลี่ยมีผลรวมเท่ากับ 4.6๕ เมื่อได้น ามารวมกันแล้วระดับคุณภาพเท่ากับ ดีมาก 

จุดเด่น 

๑. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบ Hard 

Copy และ Soft  Copy พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๒. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบยุทธศาสตร์ระบบ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคลที่

เกี่ยวข้องโดยสามารถ ติดตามตรวจสอบเพ่ือด าเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

๓. มีการจัดท าแผนในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผล

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

จุดควรพัฒนา 

๑. จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ

กรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

๒. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่

ทางสถานศึกษาจัดท าข้ึนได้ด้วยตนเอง 

3.3 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจัดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ           

จัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการ

ประจ าปี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 

5. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปี 

3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 



           

338 
 

 

4. มีการติดตามการส่งงาน ในแต่ละสัปดาห์ (Agenda) 

5. ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นาวสาวพรชนก  อุดทา 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. ดร.ธนภัทร      มั่นคง 

  2. นายเอกชัย   ใจเมคา 

  3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล  

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 

ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ: ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจร

บริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญ     
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ที่มีผลต่อการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็น

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกส่วน 

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   

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

   ประเด็นที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ  

   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2 .สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563       

และแผนปฎิบัติการประจ าปี 2561 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุ

ซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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   กลยุทธ์ที่ 1   สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา 

    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

     กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   

  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 

ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย

ที่ดี  

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  

 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน       

ต้นสังกัด  
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กลยุทธ์ที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ         

ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

   กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน   

  พันธกิจที่ 10  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรง

ตามความ ต้องการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธ์ที่ 10  สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขา

วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   

1. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)  

3. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

4. ร้อยละครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มีค่าคะแนน  อยู่ที่ร้อยละ 93.41 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ล าดับ ประเด็นการด าเนินการ 
จ านวนครูและ

บุคลากร 

จ านวนครูและ

บุคลากรที่เข้าร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ทบทวนแผน พัฒนาคุณภาพสถาน ศึ ก ษา              

ปีการศึกษา 2561  

**ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก/ส่วน

งาน) 

14 14 100.00 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

76 72 94.73 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ปี 2561 76 65 85.52 

ค่าเฉลี่ยรวม 93.41 

 

เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ

บุคลากร 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับ        

ทุกส่วน  ตั้งแต่ ผู้บริหารครู บุคลากร ผู้เรียนประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น  

2. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ

จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ส่วนงานประกันคุณภาพด าเนินการจัดท า ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)           

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

4. สถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ใส่ผลสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 

1 5 4.07     9.07 4.54 

2 5 5 5 5 5 5 30 5 

3 5 5 4 5   19 4.75 

4 5      5 5 

รวม 20 14.5 9 10 5 5 63.5 4.82 

  

 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา             

 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา       

 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน       

        มาตรฐานที่ 5 ด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา                      

               กลยุทธ์พัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา 

5. ผลการประเมิน การมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร               

มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
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ตารางสรุปผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 

มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         ตาม

วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.07 มาก 

2 

ครูบุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         

จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปี     

ในการประกันคุณภาพและท างานเป็นทีม 

4.21 มาก 

3 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพร่วมกัน ก าหนดนโยบายอย่าง

เป็นระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน            ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.25 มาก 

4 
ระบบการติดตามการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ (Agenda)      

ช่วยให้ พัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
4.39 มาก 

5 
การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี

การศึกษา 
4.20 มาก 

รวม 4.22 มาก 

 

ผลสะท้อน: การมีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของอาจารย์และ

บุคลากร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนงานหนึ่งในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ          

ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยน าวงจรบริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ

พัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงาน ในการประกันคุณภาพ

การศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมของอาจารย์บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การ
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ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าประสงค์ที่

ก าหนดไว้ด้วย 

การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ จะบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกๆฝ่าย ทุก

ส่วนงาน อันจะส่งผลให้วิทยาลัยฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจตลอด จนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด าเนินงานให้เกิด

สัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มท่ีก็ต้องเกิดกระบวนการ  มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลาก รทุกฝ่าย                         

ในสถานศึกษาและผู้เรียน  

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจนโดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิธีด าเนินการตรวจสอบ/ประเมิน

คุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 

4. มีการจัดท ารายงาน และน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัย

เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นระบบ

และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการ

สอนได้    
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การสร้างเครื่องมือ เพ่ือปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดให้มีการ

อ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนกลาง เนื่องจากแต่ละแผนกมีภาระงานค่อนข้างมาก         

และควรมีการสื่อสารระหว่างแผนก เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของอาจารย์และ

บุคลากร น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน 
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สรุปผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (20 คะแนน) 

ด้าน ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

 3. ด้านครูผู้สอนและ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

     ( 20 คะแนน) 

3.1 ครูผู้สอน        

   3.1.1 การจัดการเรียนการ

สอน 
5 √     25 

   3.1.2 การบริหารจัดการชั้น

เรียน 
3 √     15 

  3.1.3 การพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 
2 √     10 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา        

 3.2.1  การบริหาร

สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม  
5 √     25 

 3.2.2  การบริหารจัดการ

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 √     25 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

 

                ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 

                             100 

100 x 100 

100 

= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ดา้นครูผูส้อนและผู้บริหารสถานศึกษา 

   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  

    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   

สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ค าอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้

สถานศึกษาและ สถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การประเมิน   

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา   

1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ

สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 

2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน     

3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง      

3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ     

3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
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   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ      

4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ    

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      

5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การตรวจสอบข้อมูล 

    1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

    เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามข้ันตอนที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายปรีดา   ธงไหล 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

1. นายปฐพล  คนไว 

2. นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย 

3. นางสาวปภาวรินท์ นักธรรมา 

4. นายกานต์   อะตามา 

5. นายอภิวัฒน์  ค าปินตา 

6. นายเชิดชูเกียรติ ผาค า 

7. นายชนตนนทร์  ภีระค า 

8. นายเกียรติศักดิ ์ อยู่ดี 

       สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

      ตารางสรุปการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    มี 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    มี 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    มี 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    

มี 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    มี 
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ผลสัมฤทธิ์  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางสรุปร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ระดับ 
จ านวนสาขาวิชา

ทั้งหมด 

จ านวนสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนทวิภาคี 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ปวช. 7 2 28.57  

ปวส. 8 7 87.50  

รวม 15 9 60.00  

   

วิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 15 สาขาวิชาและได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน          

9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 60 

ตารางสรุปร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนระบบทวิ

ภาค ี
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 124 6 4.84 

การตลาด 66 6 9.09 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 121 0 0.00 

การท่องเที่ยว 282 0 0.00 

ช่างยนต์ (สาขางานยาน

ยนต์) 
305 

0 0.00 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 64 0 0.00 
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ช่างไฟฟ้าก าลัง 126 0 0.00 

ปวส. การบัญชี 33 9 27.27 

การตลาด 15 7 46.67 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 18 58.06 

การโรงแรม 28 28 100.00 

การท่องเที่ยว 33 0 0.00 

เทคนิคเครื่องกล (สาขางาน

เทคนิคยานยนต์) 

59 39 66.10 

อิเล็กทรอนิกส์ 23 23 100.00 

ไฟฟ้า 25 25 100.00 

รวม 1,333 161 12.08 

 

วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 15สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,333 คน โดยมีการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 9 สาขาวิชา จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจ านวน 161 คน    

คิดเป็นร้อยละ 12.08 

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยได้ด าเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 วิทยาลัยมีได้ด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ (MOU) 

ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของนักศึกษา ทวิภาคี 

1.2  วิทยาลัยได้ด าเนินการลงนามท าความร่วมมือ (MOU) ในการจักการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 แห่ง 
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2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

2.1 วิทยาลัยได้วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ          

โดยในระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน  และระดับ ปวส. เรียนระบบทวิภาคี 2 ภาค

การเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีร่วมกัน 

2.2 วิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือท า

ความเข้าใจและแนะแนวประชาสัมพันธ์ทั้งนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1 วิทยาลัยได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 3 ระดับดังนี้ 

- สัมภาษณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 

- สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางของวิทยาลัย 

- สัมภาษณ์กับสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ 

3.2 วิทยาลัยได้ท าการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบ

ทวิภาคีและท าสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของ

นักศึกษา 

3.3 วิทยาลัยได้ท าการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาน

ประกอบการโดยก าหนดให้อาจารย์ในสาขาวิชาประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาแผนการ

ฝึกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.4 วิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

- ระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบ

ทวิภาคี 3 ภาคการเรียน   

- ระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน และการฝึกอาชีพระบบ

ทวิภาคี  2 ภาคการเรียน  
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4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1 วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี้ 

4.1.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยใช้ Google Classroom ในการ

จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1.2 การนิเทศติดตามระหว่าฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศจากอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุกเดือน

ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การนิเทศทางโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการทุก

สัปดาห์ระหว่างฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

- การติดตามและให้ค าปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line 

, Facebook 

4.1.3 วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝึกอาชีพตามระเบียบการ

วัดประเมินผล 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

5.1  จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส าเร็จการศึกษาจ านวน 69 คน 

5.2  วิทยาลัยมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากแบบติดตาผู้ส าเ ร็จ

การศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่าจากว็บไซร์วิทยาลัย และการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line 

, Facebook 

5.3  วิทยาลัยท าการสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาต่อไป 
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จากการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมินการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.61 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.58 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.74 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.71 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.63 

ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉลี่ย 4.65 

 

สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับคะแนน       

4.65 ระดับดีมาก 

 ผลสะท้อน 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ

อาชีวศึกษา  ระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 32 แห่ง จากการ

ด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการมีผลการการประเมินความพึงพอใจ

ต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สถานประกอบการ

ทุกแห่งได้ตอบรับด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2561 และพร้อม

ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชน 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา เป็นต้น 
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การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 

เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยมีการก าหนดนโยบายให้ครูต้อง

พัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ โดยสรุปจ านวนครูผู สอนที่ได้

พัฒนาตนเองดังนี้ 

                  1. ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 55 คน 

                  2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี จ านวน 55 คน  

       3. จ านวนครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา จ านวน 55 คน วิชาชีพมาใช  

ในการจัดการเรียนการสอน                                      

       4. จ านวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน 55 คน 

 5. จ านวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาจ านวน 50 คน วิชาชีพ    

ที ่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร        

เชิงคุณภาพ 

  วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยมีการก าหนดนโยบายให้ครูต้อง

พัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ โดยสรุปร้อยละของครูผู สอน     

ที่ได้พัฒนาตนเองดังนี้ 

ล าดับ 
รายละเอียดการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพ 

จ านวนครู

ทั้งหมด 

จ านวนครูที่ได้จัดท า 
หมายเหตุ 

จ านวนครู ร้อยละ 

1 ครูผูสอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและ

เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

55 55 100.00  

2 ครูผู สอนที่ ได รับการพัฒนาตนเอง    

อยางนอย 12 ชั่วโมงตอปี          

55 55 100.00  

3 ครูผูสอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพมาใช ในการ

จัดการเรียนการสอน 

55 55 100.00  
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4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

55 55 100.00  

5 ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ

การยอมรับหรือเผยแพร 

55 50 90.90  

รวม 275 270 98.18  

 

ครูผู สอนที่ได้พัฒนาตนด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครบทั้ง 5 ด้าน            

คิดเป็นร้อยละ 98.18 

ผลสะท้อน 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิ

ภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้จัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 32 แห่ง ซึ่งจากการท าความร่วมมือทวิภาคียังช่วยพัฒนาครูใน

การพัฒนาวิชาชีพโดยได้รับการอบรมจากสถานประกอบการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุน

ทางวิชาการ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยากรในการอบรมครูชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา เป็นต้น 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

จุดควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรแนะแนวการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา        

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี           

มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยาลัยจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการในปี

ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรประชุมสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  ทวิภาคี      

ทุกปีการศึกษาเพ่ือร่วมกันสรุปผลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี และช่วยกันพัฒนาหลักสูตร 

แผนการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมี

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง   

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษา  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ   

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ   

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน   

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 

งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ

การระดมทรัพยากรอย่างเป็น รูปธรรม  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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การตรวจสอบข้อมูล  

1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและหรือ ต่างประเทศ    

2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

ของสถานศึกษา    

3. จ านวนสาขางานทั้งหมด  ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    

4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ         

ในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน    

5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา    

6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับ เครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเกียรติศักดิ์     อยู่ดี 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

1. ดร.ธนภัทร  มั่นคง 

2. นายเอกชัย  ใจเมคา 

3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกุล 
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4. นางสาวรุ่งนภา ชาญเชี่ยว 

5. นายกานต์  อะตามา 

6. นายเกียรติศักดิ์  คณธสิงห์ 

7. นายชานนท์  เทพค า 

8. นางสาวปภาวริทร์ นักธรรมมา 

9. นายเชิดชูกียรติ์ ผาค า 

10. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พลอย 

1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ

หรือ ต่างประเทศ    

2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา    

3. จ านวนสาขางานทั้งหมด  ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    

4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ  ทั้ง ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน    

5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา    

6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับ เครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

 สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา               

ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  จ านวน 16 โครงการ/งาน 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวนไม่น้อยกว่า 143 แห่ง 

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ     ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยมีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น    
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ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 

ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม

ทรัพยากรอย่างเป็น รูปธรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนจากภายนอกจ านวน

ทั้งสิ้น 3,466,779.62 บาท 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 16 โครงการ 

= โดยมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ได้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์  

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ จ านวนคือรอย

ละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าโครงการและงานต่างๆมีดังต่อไปนี้ 

 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน ร้อยละ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 62.5 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกสาขาวิชา 100 

3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 

4.โครงการ Five  Stars  Language ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการ โอวหยาง 1 สาขาวิชา 12.5 

6.โครงการ พัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่ วมกับสถาน

ประกอบการ 

ทุกสาขาวิชา 100 

7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 
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9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ

กงาน 

ทุกสาขาวิชา 100 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ทุกสาขาวิชา 100 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 

12.งานจัดหาครุภัณฑ์ ทุกสาขาวิชา 100 

13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกสาขาวิชา 100 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ทุกสาขาวิชา 100 

15.การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

16.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 

เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน            โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ

คะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68        

ผลประเมินดีมาก 

3. โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 ผลประเมินดีมาก 

4. โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.58           

ผลประเมิน ดีมาก 

5. โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่านมาตรฐานจ านวน 88 คน 

ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม   

มีระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 

5.00 ผลประเมินดีมาก 
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8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม        

มี 4.68 ผลประเมินดีมาก 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท าแผนงานและการซ่อมบ ารุง

สภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจ านวน 

194 เล่ม 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม      

5 หัวข้อเช่น 

11.1 การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 

11.2 การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 

11.3 Active Learning 

11.4 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 

11.5   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ด้วย MIT Application 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 285 รายการ เป็นเงิน

งบประมาณ 156,300.83 บาท 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจ านวน 

3,139,778.79 บาท 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอกจ านวน 2 

หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และมีผู้สอบผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 5.0                 

ผลประเมินดีมาก 

16. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจาก

ภายนอกจ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 
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ผลสะท้อน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการและ

หน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา EFL 

Learning Centre Chiang Mai 

5. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีนโอวหยาง 

6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ท าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 

38 แห่ง 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากสถาน

ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิมพิมพ์ 

ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน

ประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสถาน

ประกอบการจ านวน 2 แห่ง 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 38 แห่ง 

16. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน  ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 แห่ง 

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 

เชิงปริมาณ   รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านการน านโยบายสู่การ

ปฏิบัติ จ านวนคือรอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าโครงการและงานต่างๆมีดังต่อไปนี้ 

 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน ร้อยละ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 62.5 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกสาขาวิชา 100 

3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 

4.โครงการ Five  Stars  Language ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการ โอวหยาง 1 สาขาวิชา 12.5 

6.โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ทุกสาขาวิชา 100 

7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 

9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ

กงาน 

ทุกสาขาวิชา 100 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ทุกสาขาวิชา 100 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 
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12.งานจัดหาครุภัณฑ์ ทุกสาขาวิชา 100 

13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกสาขาวิชา 100 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ทุกสาขาวิชา 100 

15.การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

16.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา 100 

 

เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน        

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ

คะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68 ผล

ประเมินดีมาก 

3. โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 ผลประเมินดีมาก 

4. โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.58          ผล

ประเมิน ดีมาก 

5. โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่านมาตรฐานจ านวน 88 คน 

ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม

มีระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 

5.00 ผลประเมินดีมาก 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี  

4.68 ผลประเมินดีมาก 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท าแผนงานและการซ่อมบ ารุง

สภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 
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10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจ านวน 

194 เล่ม 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม      

5 หัวข้อเช่น 

11.1 การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 

11.2 การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 

11.3  Active Learning 

11.4 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 

11.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย           

MIT Application 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 285 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 

156,300.83 บาท 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจ านวน 

3,139,778.79 บาท 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอกจ านวน 2 หลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และมีผู้สอบผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 

100 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 5.0                  

ผลประเมินดีมาก 

16. งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจากภายนอกจ านวน 

16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 

ผลสะท้อน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

16. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 



           

368 
 

 

17. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการ

และหน่วยงานจากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 แห่ง 

18. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจาก

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

19. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา 

EFL Learning Centre Chiang Mai 

20. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีนโอวหยาง 

21. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ท าความร่วมมือกับ

สถานประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

22. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ

จ านวน 38 แห่ง 

23.  โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก

สถานประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

24. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

25. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิม

พิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

26. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก

สถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

27. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ 

28. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

29. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก

สถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง 
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30.  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 

38 แห่ง 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถานประกอบการ 

หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 แห่ง 

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือในการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวนคือรอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดท าโครงการและงานต่างๆ

มีดังต่อไปนี้ 

 โครงการ/งาน ผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน ร้อยละ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 5 สาขาวิชา 62.5 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ทุกสาขาวิชา 100 

3.โครงการครูชุมชน ทุกสาขาวิชา 100 

4.โครงการ Five  Stars  Language ทุกสาขาวิชา 100 

5.โครงการ โอวหยาง 1 สาขาวิชา 12.5 

6.โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ทุกสาขาวิชา 100 

7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ทุกสาขาวิชา 100 

9.งานพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ทุกสาขาวิชา 100 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ทุกสาขาวิชา 100 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกสาขาวิชา 100 

12.งานจัดหาครุภัณฑ์ ทุกสาขาวิชา 100 

13.งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกสาขาวิชา 100 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ทุกสาขาวิชา 100 

15.การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 100 

16.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน ทุกสาขาวชิา 100 
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เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับ

คะแนน 4.82 ผลประเมินดีมาก 

2.โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.68 ผล

ประเมินดีมาก 

3.โครงการครูชุมชน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.65 ผลประเมินดีมาก 

4.โครงการ Five  Stars  Language ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 4.58              

ผลประเมิน ดีมาก 

5.โครงการ โอวหยาง มีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 97 คน และสอบผ่านมาตรฐานจ านวน 88 คน 

ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

6.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี

ระดับคะแนน 4.68 ผลประเมินดีมาก 

7.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 

5.00 ผลประเมินดีมาก 

8.โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)ระดับคะแนน ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมี 

4.68 ผลประเมินดีมาก 

9.งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน จัดท าแผนงานและการซ่อมบ ารุง

สภาพแวดล้อมสถานศึกษาจ านวน 8 แผนงาน 

10.งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจ านวน    

194 เล่ม 

11.งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการจัดอบรม       

5 หัวข้อเช่น 

11.1    การใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี 

11.2 การใช้สื่อเว็บไซด์ช่วยสอน 

11.3 Active Learning 
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11.4 การใช้สื่อเว็บไซด์ในการช่วยสอน 

11.5   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย MIT 

Application 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 9 ส่วนงาน จ านวน 285 รายการ เป็นเงิน

งบประมาณ 156,300.83 บาท 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจ านวน 

3,139,778.79 บาท 

14.โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E มีการจัดอบรมจากวิทยากรภายนอกจ านวน 2 

หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 40 คน และมีผู้สอบผ่านหลังการอบรมจ านวน 40 คน ผู้สอบผ่านคิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้สอบทั้งหมด 

15.การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมมีระดับคะแนน 5.0      

ผลประเมินดีมาก 

16.งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน มีแหล่งทุนการศึกษาจากภายจากภายนอก

จ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาทต่อปี 

ผลสะท้อน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน 

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากสถานประกอบการ

และหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 25 แห่ง 

3. โครงการครูชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงานจาก

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

4. โครงการ Five  Stars  Language ได้รับการสนับสนุนครูพิเศษจากสถาบันสอนภาษา EFL 

Learning Centre Chiang Mai 
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5. โครงการ โอวหยาง ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาจีนโอวหยาง 

6. โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ได้ท าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการจ านวน 80 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ

จ านวน 38 แห่ง 

8. โครงการพัฒนาครูดานวิชาชีพ (ภูมิรู้ครูวิชาชีพ) ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากสถาน

ประกอบการและหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 14 แห่ง 

9. งานพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

10. งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นส านักพิม

พิมพ์ ศอส., ส านักพิมพ์เมืองไทย, ส านักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ 

11. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก

สถานประกอบการจ านวน 5 แห่ง 

12. งานจัดหาครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ 

13. งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

14. โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจาก

สถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง 

15. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการจ านวน 

38 แห่ง 

งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้ เรียน  ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 แห่ง 
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จุดเด่น 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ท าความร่วมมือ สนับสนุน จากสถาน

ประกอบการและหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จ านวนไม่

น้อยกว่า 143 แห่ง 

จุดควรพัฒนา 

1. แสวงหาความร่วมมือการสนับสนุนกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมเติม           

เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จัดหางบประมาณเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ      

หน่วยงานต่างๆ 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต

อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี     

จิตอาสาโดยใช้ วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม    

การประเมิน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริการชุมชน  

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริการวิชาการ  

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริการวิชาชีพ  

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสา  

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบข้อมูล 

1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  

2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เรียน  

3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  

4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  

5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

   เกณฑ์การประเมิน 

   น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวรุ่งนภา  ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.  นายเกียรติศักดิ์   คนธะสิงห์ 

  2.  นายวีระชัย    ใจค าปัน 

  3.  นายกานต์    อะตามา 
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ค่าคะแนน 5 

ผลสัมฤทธิ์  

การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา        

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา                                       

 ผลสะท้อน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                              ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา         

การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านน านโยบายสู่การปฎิบัติ 

เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา        

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา                                       

 ผลสะท้อน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                              ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา         

การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา        

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา                                       

 ผลสะท้อน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                              ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา   

การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

เชิงปริมาณ   :  กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 

➢ กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 

1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพ่ือน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 
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➢ กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการรด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมิน

กิจกรรม 

เกณฑ์คุณภาพ 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิ

ทัศน์ในชุมชน 

ระดับ  4.70 ดีมาก 

2. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.83 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

5. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

ระดับ  4.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.75 ดีมาก 
 

จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมิน

โครงการอยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 

ผลสะท้อน  :   

จากการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลายด้าน เช่น ได้พัฒนาทัศนคติของตนเองต่อการบริการผู้อ่ืน พัฒนา

บุคลิกภาพ ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสาร 

ฝึกฝนตนเองในเรื่องความรับผิดชอบ ความขยันอดทน ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่ชุมชน

ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนในทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
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การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านน านโยบายสู่การปฎิบัติ 

เชิงปริมาณ   :  กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 

➢ กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 

1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพ่ือน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

➢ กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการรด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑ์คุณภาพ 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิ

ทัศน์ในชุมชน 

ระดับ  4.70 ดีมาก 

2. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.67 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

5. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

ระดับ  4.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.72 ดีมาก 
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จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมิน

โครงการอยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 

ผลสะท้อน  :  

ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมได้น าทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในตัวผู้เรียนที่สามารถน าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาแปรเปลี่ยนสู่การลงมือ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นที่ยอมรับจากชุมชนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่ชุมชน

ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนในทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

การบริการชุมชนและจิตอาสา ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เชิงปริมาณ   :  กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ 1 งาน 

➢ กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการท าดีเพ่ือพ่อ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

➢ กิจกรรมบริการวิชาการ 

1. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพ่ือน้อง  

➢ กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

➢ กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการรด.จิตอาสา 

➢ การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

1. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
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       เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑ์คุณภาพ 

1. โครงการท าดี เ พ่ือพ่อ ร่วมพัฒนา      

ภูมิทัศน์ในชุมชน 

ระดับ  4.70 ดีมาก 

2. โครงการเด็กบัญชีท าดีเพื่อน้อง ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.67 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

5. งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 

ระดับ  4.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.72 ดีมาก 

 

จากสรุปผลการท าโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ มีผลการประเมิน

โครงการอยู่ในระดับ 4.75 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก 

ผลสะท้อน  :  

วิทยาลัยได้สร้างชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ในการท าโครงการบริการชุมชนต่าง ๆ โดยการ

ระดม   ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่จะด าเนินการในโครงการร่วมกับชุมชน โดยได้น าเอาข้อสรุปการท าโครงการบริการ

ชุมชนที่ส าคัญในครั้งก่อน ๆ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ตอบโจทย์กับ

ความต้องการในการบริการชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยรัก

การเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจและ

ใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และทักษะ

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     

ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาเป็นประจ า

ทุกปี ซึ่งเห็นผลสะท้อนได้จากการที่วิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น 

1.  สถานศึกษามีแผนงานในการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วนตามพันธ

กิจ มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนสังคมโดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  2. วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการ 

  3. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
 

จุดควรพัฒนา 

1. ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปล่อยตามความพร้อมของสถานศึกษา

และชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การวางแผนในการบริการชุมชมควรมีการก าหนดช่วงระยะเวลาไว้ล่วงหน้า โดยการสรุป

กันทั้ง 2 ฝ่าย คือ วิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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สรุปผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

ด้านการมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 

ด้าน ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

  4. ด้านการมีส่วนร่วม 

     ( 10 คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
6 √ 

    
30 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 
2 √ 

    
10 

4.3 การบริการชุมชนและ

จิตอาสา 
2 √ 

    
10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 50 

 

          ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 

                        50 

50 x 100 

50 

= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

   √ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00-69.99)  

    ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-69.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ

พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ

งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการ

พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี

ความพร้อมและเพียงพอต่อ การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร

และผู้เรียน   

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน 

โครงการที่ก าหนด  

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง

การเรียนรู้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ เรียนรู้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้อง

กับบรบิทของสถานศึกษา  
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การตรวจสอบข้อมูล 

1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ

สิ่งอ านวยความสะดวก ในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ    

2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความ

พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ

ผู้เรียน     

3.การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่

ก าหนด    

4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้       

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้       

โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   

เกณฑ์การประเมิน 

        น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 



           

384 
 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเชิดชูเกียรติ  ผาค า 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1. นายชานนทร ์  เทพค า 

  2. นายวุฒิพงษ์    ยอดใสย์ 

  3. นายมนตรี    พุทธชาค า 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 

ตารางสรุปผลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวย

ความสะดวก ในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ    
มี 

2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ

การใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน   

มี 

 

3.การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ

เรียนรู ้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง อ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด    
มี 

4. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 

หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
มี 

5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ

เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   
มี 
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ผลสัมฤทธิ์  

 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ด้านการบริหารจัดการ 

3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม         

3.6.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ

พัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู                  

3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ                                                      

โรงฝกงานหรืองานฟารม         

3.6.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ                                

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม   

เชิงปริมาณ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้จัดด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ

เพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน สถานศึกษา 

มีรอยละ 6.89 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง

ต่อไปนี้ 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาลัย 

ล าดับ ข้อมูลสถานที่ 
จ านวน 
(ห้อง) 

ข้อมูลการพัฒนา
ห้องเรียน 

จ านวน 
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 43 ห้องเรียน 3 ห้องท่องเที่ยว,จีน,บัญช ี

2 ห้องปฏิบัติงาน 12 ห้องปฏิบัติงาน 2 ห้องตลาด,อาหาร

เครื่องดื่ม 

3 โรงฝึกงาน 1 โรงฝึกงาน 1 โรงเชื่อม 

4 ห้องพักครู 3 - -  

5 ห้องประกอบ 28 - -  

รวม 87 รวม 6  

คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 6.89  

 

ข้อมูลด้าน อาคารสถานที่ 

- จ านวนอาคารเรียน........3............หลัง 

- จ านวนอาคารประกอบ........-.......หลัง 

- จ านวนห้องเรียน..........43................ห้อง  

- จ านวนห้องปฏิบัติการ.......12...........ห้อง 

- โรงฝึกงาน 

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

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

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

- ห้องปฏิบัติการภาษา.....1.....ห้อง 

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

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

- ห้องปฏิบัติการการขาย......-...ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการส านักงาน...1.......ห้อง 
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- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....1.....ห้อง 

- จ านวนห้องพักครู...........3..............ห้อง 

- จ านวนห้องประกอบ........28............ห้อง 

- ห้องพยาบาล......2.......ห้อง 

- ห้องประชุม........2.......ห้อง 

- ห้องสมุด.........1...........ห้อง 

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

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

- ห้องวิเทศสัมพันธ์......1……..หอ้ง 

- ห้องประกันคุณภาพ…......1………..ห้อง 

- ห้องกิจการนักศึกษา……....1………..ห้อง 

- ห้องนวัตกรรม.....1..........ห้อง 

- ห้องติดตั้ง………1……..ห้อง 

- ห้องทะเบียนวิชาการ......1....ห้อง 

- ห้องบริการอินเตอร์เน็ต…..1….ห้อง 

เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี

ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีการให้มีฝ่ายดูแลสถานที่ จัดท าแผนงาน และโครงการ College is my home    

เพ่ือพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรูสึกเป็นเจ้าของ      

มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอันจะน ามาเพ่ือความสุขท่ีได้จากการท างานร่วมกัน 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วม

ของครู บุคลากรและผู้เรียน จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดี สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพด้านสถานศึกษาและดูแล



           

388 
 

 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน มีความพร้อมและเพียงพอต่อ

การใช้งาน 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ล าดับ รายการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ความสะดวกของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 4.70 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน เก้าอ้ีในการใช้งาน 4.40 ดี 

3. คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 4.43 ดี 

4. การจัดการห้องเรียนมีขนาดเพียงพอพอเหมาะกับ

จ านวนผู้ใช ้

4.45 ดี 

5. ระบบปรับอากาศภายในห้องและห้องปฏิบัติการ 4.05 ดี 

6. บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.40 ดี 

7. การบ ารุง ดูแล สนามฟุตบอล 4.48 ดี 

8. อาคารเรียน ดูสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.78 ดีมาก 

9. การจัดเตรียมสถานที่ จอดรถเป็นระเบียบ เหมาะสม 4.38 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.45 ดี 

 

ผลสะท้อน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ

และด้านกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมาย มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการสถานที่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้มาใช้

บริการ ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน 4.45 และ

คุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง

การเรียนรู้ โรงฝึกงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา   
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จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

ใช้งาน 

3. วิทยาลัยฯได้จัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะน าไปสู่

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความรูสึกเป็นเจ้าของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความ

ผูกพันต่อสถาบันอันจะน ามาเพ่ือความสุขท่ีได้จากการท างานร่วมกัน 

จุดควรพัฒนา 

1. การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้บริการสถานที่ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบ          

เช่น ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ด้านสถานประกอบการและตลาดแรงงาน อาคารสถานที่ รวมทั้งข้อมูลงาน

ประกันคุณภาพอ่ืนๆ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือป้องกันสูญหาย หรือถ้ามีกรณีการลาออกจากงานอย่าง

กะทันหันของบุคลากร ผู้รับผิดชอบ       
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง           

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ

ให้บริการทาง การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา    

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่  

      1.1 ระบบส่งก าลัง  

      1.2 ระบบควบคุม  

      1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

      1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย  

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ   

3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย      

มีระบบระบายน้ า ระบบการจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา     

2. ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ     

3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย

น้ า ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    

4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว     

5. ระบบรักษาความปลอดภัย   
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เกณฑ์การประเมิน 

        น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายวุฒิพงษ์    ยอดใสย์ 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

1. นายณัฐวุฒ ิ แสงอาทิตย์  (ด้านระบบไฟฟ้า) 

  2. นายปวเรศ อินทะจักร   (ด้านระบบน้ า ประปา น้ าดื่ม และน้ าบาดาล) 

3. นายวิชาญ เทิดพานิชย์  (ด้านระบบการจราจร) 

4. นายวุฒิพงษ์ ยอดใสย์  (ด้านระบบระบายน้ าทิ้ง และระบบก าจัดขยะ) 

  5. นายชนตนนท์  ค าภีระ  (ด้านระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก) 

6. นายสุริยะ จันทร์สุข  (ด้านรักษาความปลอดภัย) 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา          

ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

ตารางที่  1 อ้างค าสั่ งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้ งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่                      

ปีการศึกษา 2561 โดยน ามาเฉพาะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 5.2 ด้านสาธรณูปโภคในสถานศึกษา 

ล าดับ หน้าท่ีงาน ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5.2      

ด้านสาธรณูปโภค 5 ด้าน 

1 งานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายใน

และภายนอกวิทยาลัย ฯ 

1. นายภูวดล   ค าอารีย์ (หน.)   

2. นายณัฐวุฒิ  แสงอาทิตย ์

ข้อ 1. สถานศึกษาระบบไฟฟ้า ท่ี

เหมาะสมกับสภาพใช้งาน 

2 งานซ่อมบ ารุงระบบน้ าในวิทยาลัย

ฯ 

1. นายมนตรี   พุทธชาค า (หน.)   

2. นายภูวดล   ค าอารีย ์  

3. นายนายปวเรศ  อินทจักร 

ข้อ 2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือ

น้ าดื่ม 

3 งานกิจการนักศึกษา 1. นางสาวรุ่ งนภา  ชาญเช่ียว 

(หน.)   

2. นางสาวเพ็ญนภา สุภาพัฒน์ 

3. นายวิชาญ  เทิดพาณิชย์ 

4. นายสุริยะ  จันทร์สุข 

5. นายธนิสร  ไกลถิ่น 

ข้อ 3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน 

หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่

สะดวก และปลอดภัย 

ข้อ 5. สถานศึกษามรีะบบรักษาความ

ปลอดภัย  การตรวจสอบข้อมลู 

4 งานซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน 

และครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

   

1. นายชานนทร์     เทพค า 

2. นายอนิรตุติ์   จันตาธรรม 

3. นายจริวิทย์   จิตต์เขมพัฒน์  

ข้อ 3. สถานศึกษามี ระบบระบายน้ า  

  

5 งานซ่อมสี และปรับภูมิทัศของ

วิทยาลัย ฯ 

1. นายวุฒิพงษ์     ยอดใสย์  ข้อ 3.สถานศึกษามี ระบบการจัดขยะ

ภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา  

6 งานซ่อมบ ารุงระบบอเิล็กทรอนิกส ์

 

1. นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห์ 

(หน.)   

2. นายชนตร์นนท์  ภรีะค า 

3. นางสาวนิชาภา  ปัญญากาศ 

ข้อ 4. สถานศึกษามรีะบบการสื่อสาร

ภายใน และภายนอกท่ีทันสมยั 

สะดวก รวดเร็ว   
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สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ครบทั้ง 5 ข้อ 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 

ตารางสรุปผลตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ด้านสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด สรุปผล
1 มี ผ่ำน

1.1 เพรำะมีระบบ
1.2 ไฟฟ้ำท่ีเหมำะไฟฟ้ำท่ีเหมำะ
1.3 4. เอกสำรผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ สมและปลอดภัย
1.4

2 มี 1. เอกสำรจ ำแนกกำรใช้น้ ำ และปริมำณกำรใช้น้ ำ ผ่ำน
2. เอกสำรกำรตรวจสอบระบบน้ ำ เพรำะมีระบบน้ ำด่ืม

น้ ำใช้ท่ีเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร

3 มี ผ่ำน
ท่ีสะดวกปลอดภัย มีระบบระบำยน้ ำ และระบบก ำจดัขยะ 2. เอกสำรผังระบบระบำยท้ิงน้ ำในและนอกอำคำร เพรำะมีระบบจรำจร

3. ผังจดุท้ิงขยะ และตำรำงกำรจดัเก็บขยะ ระบบระบำยน้ ำ และระบบ
จดัก ำจดัขยะครบ

4 มี 1. ระบบโทรศัพท์ภำยในและภำยนอก ผ่ำน
ท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  2. ระบบบริกำร WiFi เพรำะมีระบบกำรส่ือสำร

3. ระบบวิทยุส่ือสำรของกิจกำรนักศึกษำ ภำยในและภำยนอก
ท่ีทันสมัย

5 มี 1. ระบบกำรตรวจห้องเรียนหลังกำรสอน ผ่ำน
กำรตรวจสอบข้อมูล 2. ระบบกำรตรวจเวรอำจำรย์ชำย หญิง และ รปภ. เพรำะมีระบบรักษำควำม

ท่ีตรวจสอบข้อมูลได้
4. เอกสำรผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
3. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

สถำนศึกษำมีถนน ช่องทำงเดิน หรือระบบคมนำคมท่ี

1. โครงกำรแผนกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ
2. เอกสำรจ ำนวนอุปกรณ์ฟฟ้ำในแต่ละห้อง
3. เอกสำรตรวจสภำพระบบไฟฟ้ำ

3. เอกสำรกำรล้ำงตะกอนระบบน้ ำบำดำล

1. เอกสำรจ ำนวนผู้ใช้ยำนพำหนะ และเวลำกำรเดินรถ

ควำมต้องกำร  

4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

สถำนศึกษำมีระบบรักษำควำมปลอดภัย

4. เอกสำรผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

สถำนศึกษำมีระบบกำรส่ือสำรภำยในและภำยนอก

4. เอกสำรผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

สรุปกำรเก็บข้อมูลมำตรฐำนท่ี 5.2 ระบบสำธำรณูปโภค

สถำนศึกษำมีระบบไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับสภำพใช้งำน

สถำนศึกษำมีระบบประปำ หรือน้ ำด่ืม น้ ำใช้เพียงพอต่อ

เอกสำรหลักฐำนท่ีมีประเด็นพิจรณำ

ระบบควบคุม 
ระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
สภำพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ำสภำพพร้อมใช้งำน
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ผลสัมฤทธิ์  

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         

1) เชิงปริมาณ  :  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่วิทยาลัยพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงาน       

โดยท าค าสั้งแต่งตั้งหน้าที่งาน 2561 ให้สอดคล้องกับด้านต่าง ๆ ได แก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบ ารุงรักษาและ

พัฒนา   อยางตอเนื่อง โดยมีผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ดังนี้  

1.1 ด้านระบบไฟฟ้า ได้แบ่งการดูระบบไฟฟ้าออกเป็นส่วน ดังนี้  

           1.1.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ 1 โครงการ 

1.1.2 ระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร จ านวน 10 สถานที ่

1.1.3 ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ า จ านวน จ านวน 7 ตัว 

1.1.4 ระบบไฟฟ้าถนนสาธารณะ นอกเขตวิทยาลัย ฯ จุดควบคุม 4 จุด จุดแสงสว่าง 

16 จุด1.1.5 ระบบการตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า เดือนละ 2 ครั้ง 

            1.2 ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ มีน้ าใช้มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับความต้องการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระบบน้ าประปา 

และระบบบ่อน้ าบาดาล โดยได้ใช้ควบคู่กันไป ระบบน้ าวิทยาลัยฯ สามารถบริการนักเรียนตามจุดต่าง ๆ 

ดังนี้ 

➢ ระบบน้ าอาคาร A 

1. ห้องสุขาหญิงและชาย ( ชั้น  1 และชั้น 2 ) รวม 12 ห้อง แบ่งเป็นสุขาชาย 6 ห้อง             

สุขาหญิง 6 ห้อง 

2. โถปัสสาวะชายในสุขาชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 6 โถ 

3. อ่างล้างมือในสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 8 จุด 

4. จุดซักล้างห้องครัวสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 จุด 

5. องน้ าห้องรับรองส าหรับผู้มาติดต่อ 1 ห้อง 

➢ ระบบน้ าอาคาร B 

 1. ห้องสุขาหญิงและชาย ( ชั้น  1 และชั้น 2 )  รวม  12 ห้อง แบ่งเป็นสุขาชาย 3 ห้อง                 

สุขาหญิง 9 ห้อง 



           

395 
 

 

2. โถปัสสาวะชายในสุขาชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 3 โถ 

3. อ่างล้างมือในสุขาหญิงและชาย ( ชั้น 1 และชั้น 2 ) รวม 8 จุด 

4. ห้องสุขาสาขาช่างอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ห้องสุขา 8 ห้อง โถปัสสาวะ 5 โถ 

5. อ่างล่างมือแบบรางยาวมีก๊อกจ่ายน้ า 5 จุด 

6. อ่างล่างมือโรงฝึกฝีมือ 3 จุด 

➢ การใช้น้ าโรงอาหาร 

    1. อ่างล้างจานของร้านค้าจ านวน 8 ร้าน จ านวน 12 จดุ (ประปา 6  บาดาล 6 ) 

    2. อ่างล้างมือส าหรับผู้ใช้บริการโรงอาหาร 3 จุด 

➢ การใช้น้ าหอพักนักศึกษาหญิง 

1. ห้องน้ าในตัวห้องพักจ านวน 40 ห้อง 

2. จุดซักล้างด้านล่างหอพักจ านวน 2 จุด 

➢ การใช้น้ าด้านอื่นๆ 

3. ก๊อกน้ าส าหรับรดน้ าต้นไม้จ านวน 10 จุด 

4. บ่อปลาสวยงามจ านวน 2 บ่อ 

➢ ร้านค้าศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาจ านวน 1 จุด 

➢ ระบบน้ าดื่มในวิทยาลัย 

1. ตู้ท าน้ าเย็นขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ าแบบ 5 Stage ก่อนบริโภคในบริเวณโรง

อาหาร 

2. ตู้ท าน้ าเย็นแบบถังบนบริเวณอาคารช่างอุตสาหกรรม 1 จุด 

3. ตู้ท าน้ าเย็นแบบถังบนบริเวณห้องรับรอง 1 จุด 

4. ร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม จ านวน 2 ร้าน 

➢ ระบบสนามหญ้า และสวนหย่อม จากน้ าคลองสาธารณะจ านวน 1 จุด 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ าที่มี กับปริมาณน้ าที่ใช้ภายในวิทยาลัย ฯ 

 

 

 

 

 

 

   1.3 ระบบการจราจร หรือการคมนาคม ในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 

ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    

1.3.1 ระบบการจราจร ประกอบด้วยจ านวนจราจร 4 คน โดยปฏิบัติหน้าที่ เช้า และเย็น 

1.3.2 จุดจอดรถจักรยานยนต์ 2 จุด และจุดจอดรถยนต์ 2 จุด  

1.3.3 ก าหนดการใช้ถนน 2 เวลา ที่ให้เดินรถได้ทางเดียว ช่วงเช้า 7.00-9.00 น. และช่วง

เย็น 15.00-17.00 น.  

1.3.4 ระบบระบายน้ าออกจากวิทยาลัย ฯ สู่ภายนอก จ านวน 4 ช่องทาง และระบบบ่อดูด

ซึม 1 จุด 

1.3.5 มีคนงานเก็บขยะ 5 คน และจุดบริการทิ้งขยะ อาคาร A 7 จุด อาคาร B 7 จุด        

โรงอาหาร  2 จุด หอพักนักเรียน 1 จุด สนามบาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล 1 จุด ศาลา

ล้านนา 1 จุด ศาลายูเนสโก้ 1 จุด ป้อมยาม 1 จุด ถนนหน้าวิทยาลัย 1 จุด และจุดทิ้งขยะ

เพ่ือให้เทศบาลมาจัดเก็บ 1 จุด 

1.4 ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว     

1.4.1 ระบบโทรศัพท์ภายใน 16 ชุมสาย 16 เครื่อง  

1.4.2 ระบบโทรศัพท์ภายนอก 1 ชุมสาย 1 เครื่อง 

1.4.3 ระบบให้บริการอินเตอร์เนตภายในวิทยาลัย ฯ มีกล่องส่งสัญญาณ WIFI 19 จุด 

ระบบส่ง อินเตอร์เน็ต 8 สาย 

 

 

สรุปปริมำณน้ ำในระบบสำธำรณูปโภค 

ล ำดับ รำยกำร 
ปริมำณน้ ำ 

สรุป 
(ลิตร/วัน) 

1 ปริมาณน ้าท่ีม ี 31,517,900.00   

2 ปริมาณน ้าท่ีใช้ 84,820.00   

ปริมำณน้ ำที่เหลือ 31,433,080.00 เพียงพอต่อกำรใช้ 
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 1.5. ระบบรักษาความปลอดภัย   

1.5.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย ปฏิบัติงาน 8.00-20.00 น. 

1.5.3 ระบบครูเวรหญิง เดือนละ 12 คน เสาร์ปฏิบัติงาน 12.00-16.00 น.  

อาทิตย์ 8.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

1.5.4 ระบบครูเวรชาย (กลางคืน) เดือนละ 20 คน ปฏิบัติงาน 16.00-19.00 น. 

2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน        

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาศูนย์ทางด้านวิชาทางวิชาชีพ   

และกีฬานันทการ มีบุคคลภายนอกมารับบริการ อาทิ โครงการวัดแววอาชีพ กีฬาออมสิน จึงให้มีการแบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบทางด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่พร้อมต่อการใช้งาน มีการว างแผน

บริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษา          

แก่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ซึ่งมีการประเมินคุณภาพแต่ละปี เพ่ือสรุป

และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จากการผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2561 ได้มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้  

ตารางความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน        

ล าดับ หัวข้อการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1 ห้องเรียน หรือห้องท างาน  มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ 4.84 ดีมาก 

2 สถานศึกษามีปลั๊กไฟฟ้าเพียงพอตอ่การใช้งาน 4.90 ดีมาก 

3 ห้องเรียน หรือห้องท างาน มีพัดลมเพียงพอต่อการใช้งาน 4.32 ดี 

4 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทีม่ีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 3.94 ดี 

5 สถานศึกษามีระบบน้ าดืม่ที่เพียงพอต่อความต้องการ 4.90 ดีมาก 

6 สถานศึกษามีระบบน้ าใช้ที่เพียงพอต่อความต้องการ 4.04 ดี 

7 สถานศึกษามีพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่เพียงพอ 4.78 ดีมาก 

8 สถานศึกษามีความสะดวก และปลอดภัยในระบบการจราจร 4.92 ดีมาก 

9 สถานศึกษามีจดุทิ้งขยะที่สะดวก และเพียงพอกับปรมิาณขยะในแตล่ะวัน 3.90 ดี 
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10 สถานศึกษามีระบบการสื่อสาร WIFI เพียงพอกับความต้องการ 3.82 ดี 

11 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตราฐาน 4.92 ดีมาก 

12 ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาโดยรวม 4.24 ดี 

 

ผลสะท้อน 

หนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาศูนย์ทางด้านวิชาทาง

วิชาชีพ และกีฬานันทการ จึงมีบุคคลภายนอกเข้ามารับบริการทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ซึ่งมีการจัดอาคาร

สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้มีความพร้อม มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ

คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถอ านวยประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน

สถานศึกษา ได้ตามหลักของระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการ ในด้านความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ผลความพึงพอใจในด้านนี้เท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับ ดี  มีคุณภาพพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา 

และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   

จุดควรพัฒนา 

1. เนื่องจากไม่มีช่าง ที่ดูแลฝ่านอาคารสถานที่โดยตรง ท าให้ต้องมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้ด าเนินการในการซ่อม และตรวจสอบระบบ บ้างครั้งอาจเกิดความล่าช้า แต่สุดท้ายงานก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรน านักศักษามีส่วนร่วมในการดูแลระบบต่าง ๆ ด้านสาธารณูปโภค โดยผ่าน อวท. ชมรมซ่อม

สร้าง ชมรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ควรเพ่ิมอัตราก าลังในการดูแลระบบ เช่น ช่างเทคนิคด้านเครื่องกล และช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
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5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ

ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง

ต่อเนื่อง    

2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า 

ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ    

3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก าหนด และมี ระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ   

4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ    

5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน   

การตรวจสอบข้อมูล 

1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด    

2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ ผู้เรียน หรือผู้สนใจ    

3. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้น

ด้วยตนเองเพียงพอ    

4. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา     

5. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด    

6. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน    

7. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง   
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         เกณฑ์การประเมิน 

         น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 

มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 และ 5   รวม 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์  

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ด้านการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์          

วิทยบริการ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผนงานพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการพัฒนาศูนย์     

วิทยบริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการศูนย์วิทย

บริการ  

2. เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์วิทย

บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยมีผู้เข้าใช้บริการร้อยละ 71.68 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ สาขา จ านวนทั้งหมด จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 

1 การบัญชี 156 120 76.92 

2 การตลาด 80 72 90.00 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 152 121 79.61 

4 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 343 264 76.97 

5 ช่างยนต์ 364 208 57.14 

6 อิเล็กทรอนิกส์ 87 52 59.77 

7 ไฟฟ้าก าลัง 151 97 64.24 

8 คร ู 55 55 100.00 

9 บุคลากร 21 21 100.00 

รวม 1409 1010 71.68 

 

 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ด าเนินงานศูนย์วิทย

บริการ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการพัฒนาศูนย์วิทย

บริการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ และด้านบริหารจัดการศูนย์วิทย

บริการ ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมิทัศน์  

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ เปลี่ยนที่ตั้งโต๊ะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้งานให้แก่

ผู้ใช้บริการ 

(2) จัดชั้นหนังสือใหม่ โดยแบ่งชั้นหนังสือตามประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์

ที่มีให้บริการในศูนย์บริการ จ านวน 9 ชั้น ดังนี้ 

- ชั้นหนังสืออ้างอิง  
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- ชั้นหนังสือนวนิยายและวรรณกรรม  

- ชั้นหนังสือเรื่องสั้น และสารคดี  

- ชั้นหนังสือวิชาพ้ืนฐาน  

- ชั้นหนังสือการบัญชี และการตลาด  

- ชั้นหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ชั้นหนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- ชั้นหนังสือช่างพื้นฐาน และช่างยนต์  

- ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าก าลัง 

1.2 ด้านหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 

(1) น าเข้าหนังสือใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จ านวน 

194 เล่ม (อยู่ในระหว่างการน าเข้าข้อมูลลงระบบ) 

 (2) ส ารวจหนังสือและสิ่งพิม์ภายในศูนย์วิทยบริการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

โดยผลปรากฎว่า พบหนังสือท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม จึงได้ด าเนินการจ าหน่ายออก เป็น

จ านวนทั้งสิ้น 3,291 เล่ม 

(3) จ านวนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือบันเทิงคดี-สารคดี และหนังสือวิชาการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

- หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สาราณุกรม สิ่งพิมพ์

รัฐบาล 

- หนังสือบันเทิงคดี ประกอบด้วย หนังสือเรื่องสั้น สารคดี 

วรรณกรรม และนวนิยาย 

- หนังสือวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการตาม

สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 

 หมวดหนังสือ จ านวน 

 หนังสืออ้างอิง 330   เล่ม 
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 หนังสือนวนิยายและวรรณกรรม 418   เล่ม 

 หนังสือเรื่องสั้น และสารคดี 556   เล่ม 

 หนังสือวิชาพ้ืนฐาน 875   เล่ม 

 หนังสือการบัญชี และการตลาด 1,433   เล่ม 

 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,044   เล่ม 

 หนังสือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,865   เล่ม 

 หนังสือช่างพ้ืนฐาน และช่างยนต์ 2,342   เล่ม 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าก าลัง 1,262   เล่ม 

 รวม 9,141   เล่ม 

 * ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

1.3 ด้านการบริหารจัดการ 

(1) น าโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด “Mis-School งานห้องสมุด”     

เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยเป็นโปรแกรมสนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูล

หนังสือ และการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเข้าข้อมูลหนังสือลงใน

ระบบ 
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2. ผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561             

จากผู้ใช้บริการได้ผลการประเมิน 4.03 คะแนน อยู่ในระดับ ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางผลการประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ผลสะท้อน   ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ

และศิลปะการใช้ชีวิตส าหรับผู้เรียน  ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ         

แล้ว สถานที่ยังเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของผู้เรียน จากผลแบบ

ประเมินการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ปรากฏว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  เนื่องด้วยศูนย์วิทยบริการเป็นหนึ่งในพ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ

การที่ผู้เรียนจะเข้ามาใช้บริการเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล หาความรู้ ไปจนถึงใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน   ศูนย์วิทยบริการมีการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยที่เป็น ‘วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิตส าหรับผู้เรียน’ เสริมสร้างให้ผู้เรียน

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานรวมถึงทักษะทางด้านชีวิต การเอาตัวรอดในสังคม และการแก้ไขปัญหาใน

ด้านต่างๆต่อไป 

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้าคว้าหาความรู้ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.99 ดี 

2 หนังสือและสิ่งพิมพ์มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 3.76 ดี 

3 หนังสือและสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.05 ดี 

4 โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการช่วยอ านวยความ

สะดวกในการใช้บริการ 

4.14 ดี 

5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 4.22 ดี 

6 ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 4.00 ดี 

 รวม 4.03 ด ี
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จุดเด่น 

1. ศูนย์วิทยบริการมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการค้าคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ โดยมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล ส่วนประชุม

กลุ่ม 

  2.  มีการใช้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

จุดควรพัฒนา 

1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการควรมีการสรรหาและน าเข้าหนังสือที่มีความทันสมัยให้

มากขึ้น รวมถึงหนังสือประเภทบันเทิงคดี เช่นวรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น 

2. วิทยาลัยจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ    

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จัดท าแบบเสนอจัดซื้อหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยให้ผู้เข้าใช้บริการยื่นรายชื่อหนังสือ

ที่ต้องการให้จัดซื้อพร้อมระบุเหตุผล เพ่ือน ามาพิจารณาจัดซื้อหนังสือให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้

เข้าใช้บริการ 

2. จัดโครงการรณณรงค์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  

5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 

ประหยัดเวลา บุคลากรและ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
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3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใช้ข้อมูล 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 

4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

   เกณฑ์การประเมิน 

     น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3   3 ดี 

มีผลการประเมินตามข้อ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband  Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่

เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์ 
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ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.นายกานต์    อะตามา 

  2.นายชนตร์นนท์  ภีระค า 

  3.นายวุฒินันท์   อินจา 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 

ผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นการปะเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีการใช้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง 

จาก 3 BB  

 2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ

ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

มีผู้รับผิดชอบและแผนการท างานในการ

จัดการระบบระบุตัวตนและไฟล์วอล์ล 

3. ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ ใช้งานภายใน

สถานศึกษา 

มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเตอร์ เน็ทไร้สายคลอบคลุม พ้ืนที่

ภายในวิทยาลัย 

4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนและน าเอา

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ          MIS 

School เข้ามาใช้งาน 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา มีการน าเอาโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการ MIS School เข้ามาใช้งาน โดย

สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการเรียนของ

ผู้เรียนจากภายนอกได้ 
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ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ : อัตราความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท( Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี

(Dynamic Host Configuration Protocol)  และระบบระบุ ตั วตน(Authentication) ของผู้ ใ ช้ บริ การ

อินเตอรเ์น็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line 

Fiber Optic ให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับ

รหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless 

LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว 

แบ่งเป็น  

อาคาร Shop  จ านวน 2 ตัว 

อาคาร A  จ านวน 10 ตัว 

อาคาร B จ านวน 7 ตัว 

เชิงคุณภาพ : ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใช้ข้อมูล 

มีแผนงาน และผู้รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ระบบอินเตอร์เน็ท ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ

มีระบบการส ารองข้อมูลทุกระบบ(Backup Disk) และระบบส ารองไฟฟ้าให้กับระบบอินเตอร์เน็ท  

ผลสะท้อน : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว 

แบ่งเป็น  

อาคาร Shop  จ านวน 2 ตัว 

อาคาร A  จ านวน 10 ตัว 

อาคาร B จ านวน 7 ตัว 

จุดเด่น 

1. มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ท ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุกห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ 

2. มีการจัดระบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงแยกกันระหว่างส าหรับครูบุคลากรและผู้เรียน 
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จุดควรพัฒนา 

1. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรเพ่ิมความเร็วแพ็กเกจ

อินเตอร์เน็ทความเร็วสูงกับผู้ให้บริการด้วยความเร็ว 500 เมกะบิตต่อวินาที(500 Mbps) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเริ่มพัฒนาเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ททุกจุดให้รองรับ  Gigabit Lan 

10/100/1000 Mbps 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 ค าอธิบาย 

สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ

เรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  

การประเมิน 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ

สอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

การค านวณ 

จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  

2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ= X 100 
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       เกณฑ์การประเมิน 

       น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์ 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  1.นายกานต์    อะตามา 

  2.นายชนตร์นนท์  ภีระค า 

  3.นายวุฒินันท์   อินจา 

สรุปผลตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้านการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ 

1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา           

มีทั้งหมด 60 ห้อง 
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โดยแยกเป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 4 หลังประกอบด้วย 

1.1. อาคาร Shop มีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ห้อง 

1.2. อาคาร A มีห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง 

1.3. อาคาร B มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน    

มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 ห้อง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 ห้อง 

จ านวนห้องเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 ห้อง 60 ห้อง ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท

( Internet Server) ระบบจัดจ่ายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบ       

ระบุตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง บรอดแบนด์ 3bb Leased Line Fiber Optic ให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทความเร็ว

สูงได้ทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะได้รับรหัสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทคนละ 2 อุปกรณ์            

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 19 ตัว 

แบ่งเป็น  

1. อาคาร Shop  จ านวน 2 ตัว 

2. อาคาร A   จ านวน 10 ตัว 

3. อาคาร B  จ านวน 7 ตัว 

ผลสะท้อน 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้

ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

เต็มศักยภาพ โดยมีนโยบายให้จัดการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้ครอบคลุมห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
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จุดเด่น 

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดท าแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี

ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นการใช้งานระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ทความเร็ว

สูง ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

จุดควรพัฒนา 

1. เพ่ือเป็นการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรเพ่ิมความเร็วแพ็กเกจ

อินเตอร์เน็ทความเร็วสูงกับผู้ให้บริการด้วยความเร็ว 500 เมกะบิตต่อวินาที(500 Mbps) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ควรเพิ่มจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สายภายนอก

ให้ทั่วถึงบริเวรด้านนอกอาคาร บริเวณจุดพักผ่อน 
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3.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์    1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

         2. ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 
         3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา       

กลยุทธ์ที่ 1     สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา      

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
จ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2 งานสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี  1. เพ่ือประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ความรู เกี่ยวกับข อเท็จจริงตามหลักการ 
ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต างๆที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ท างาน โดยเนนความรูเชิง
ทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

1.สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผู
ส าเร็จการศึกษาด้านความรู เกี่ยวกับข
อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนว
ปฏิบัติต างๆที่ เกี่ยวข องกับสาขาวิชา       
ที่เรียน ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี 
และหรือขอเท็จจริง  
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
   ได้รับผลคะแนนการประเมินไม่

น้อยกว่า 4.51(ระดับดีมาก)        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

   

3 งานสรุปผลการเรียนประจ าปี 1. เ พ่ื อสรุ ปผลการ เ รี ยนของนั กศึ กษา
ประจ าปีการศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียน  
ต่ ากว่าเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองในการเรียน 

1. ผู้เรียนมีผลการเรียนสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

4 โครงการสอบ V-net  1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ  
ขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนว
ปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

1.ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนน
การสอบ V-net ผ่านเกณฑ์ระดับ
จังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์  1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ ีจ าเปนในศตวรรษที่ 21  

         2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

       3. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21     

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการสอบสมรรถนะรายชั้นปี  1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
รายวิชาครบทุกสาขางาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2 โครงการ Smart Classroom  1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1. อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT      
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถทาง
วิชาการ วิชาชีพตามสาขาท่ีเรียน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ ทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเองตลอด
หลักสูตร 
3. เพ่ือให้บุคลากรและวิทยาลัยฯ ได้ติดตาม
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป 
 

1. สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
4 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีโอกาสท างาน
มากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระ  
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะใหม่ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยผู้ผ่านการทดสอบสามารถ        
น าความรู้ความสามารถกลับไปท างานใน
สถานประกอบการหรือในท้องถิ่นได้ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน ให้มีทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน  
2. ส่งเสริมการแก้ไขความคลาดแคลนแรงงาน
เร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมก าลังคนเข้าสู่ตลาด
งาน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

5 โครงการสังคมไร้ เงินสด Mymo      
go to school 

1. เพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน ให้แก่นักศึกษา 
และบุคคลากรของวิทยาลัย ในการก้าวเข้า     
สู่ยุคสังคมไร้เงินสด 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคม
ปั จ จุ บั น  ที่ มี ก า ร พัฒนาอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง           
อันสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม 
นโยบายของรัฐบาล ที่มีการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศไทย     
ให้มีความก้าวหน้า ก้าวทันเทคโนโลยี  

1. อาจารย์,บุคลากรและนักศึกษาทุกคนให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

6 โครงการตลาดนัด PYT   1. เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวางแผนการ
บริหารจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่าง
เรียน 
 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
7 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

 

1. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ พั ฒนา
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอก
สถานที่อย่างมีความสุข 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
หลักพ้ืนฐานด้านการฟังการพูดการอ่านการ
เขียนและทักษะหลักท่ีจ าเป็นในงานอาชีพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้องต่อสาขาวิชาชีพ 

4. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ พั ฒนา
คุณลักษณะพ้ืนฐานด้านความตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบและการวางตัวให้เหมาะสม 

1.นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช .ชั้นปีที่     
1-3 และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส.ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการทุกคน 

2. ทุ ก แผนกมี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ดห า ส ถ า น
ประกอบการ หรือหน่วยงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ในการพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษาดูงาน แผนก
ละ 3 ที ่
 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

8 โครงการครูชุมชน 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น (ผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน) 
2. เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

1. นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 
1-3 และนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส.ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการทุกคน ทุกสาขา
งาน 
 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

ด าเนินการ
ทุกสาขางาน 

9 โครงการ Five Stars  Language 1. เ พ่ื อส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ กษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาที่ได้เรียนเพ่ิมเติม 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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  ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพิ่มเติม 2. นักศึกษาในแต่ละระดับจะต้องผ่านมาตรฐาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
   

10 โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ค่าย SMSQ)         

1. เ พื ่อส ่ง เสร ิม ให ้น ักศ ึกษามีท ัศนคต ิที่
ถูกต้อง และมีคุณลักษณะที่มีความพร้อม 
ก่อนออกเรียนร่วมสถานประกอบการ 
2. เ พื ่อ ใ ห ้ส ถ านศ ึกษ า ได ้ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
เรียนร่วมในสถานประกอบการ 
 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
( ป ว ส )  ชั ้น ป ีที ่1 ท ุก ค น ม ีค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ ห ็น
ความส าคัญ และมีทัศนคติที ่ดีต่อการเรียนใน
โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน โดยเฉพาะ
แนวทางในการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถเรียนร่วมในลักษณะการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ได ้อย ่า งด ีและส า เ ร ็จ
การศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชามีความพร้อมใน
การท างานหรือเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
ได้อย่างมีคุณภาพ ที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของวิชาชีพในแต่ละสาขา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

     2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 
     3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
     4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอม 

กลยุทธ์ที ่3 สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1. ปี 2560 สถานศึกษามีการให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม        แก่
ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 
2. ปี 2560 สถานศึกษามีการก าหนดคุณธรรม    
อัตลักษณ์ของ ผู้บริหาร ครูและผู้เรียน 
3. ปี 2560 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและก าหนดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
4. ปี 2561 สถานศึกษาน าความรู้เรื่องคุณธรรม
ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และดึงให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท าชุมชนคุณธรรม 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
2 งานอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบ

ปลอดบุหรี่ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาของวิทยาลัยห่างไกลจาก
การสูบบุหรี่ 100% 

1. เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่สูบบุหรี่ ที่เข้าร่วม
โครงการ ให้มีวิธีที่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่          
ได้อย่างยั่งยืน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3 
4 
5 
6 

โครงการวันแม่  
โครงการ Art and culture day 
โครงการ พุทธมามกะ 
โครงการไหว้ครู 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ  เ ทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า              1 
กิจกรรม 

1. นักศึกษาของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจ      
ในการเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละด้านอย่างดีมาก      
ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

7 กิจกรรม College is my home 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

1. นักศึกษาของวิทยาลัย มีความสนใจ ใส่ใจ      
ในการเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างดีมาก ท าให้
กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

8 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีใน
การประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติ และสร้าง
ค่านิยมท่ีดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน  

1.สถานศึกษาได้ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา          
มีความรู้  ความเข้า ใจเกี่ ยวกับสถานการณ์
พลังงาน และวิธีในการประหยัดพลังงาน 
2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษา มีทัศนคติ 
และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน  

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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  3. เพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถ       

น าความรู้ และข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่สู่เ พ่ือน
เยาวชนในโรงเรียน และบุคคลใกล้ชิดต่อไป  

    

9 กิจกรรม Sport  Day 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

1 .  เ พ่ื อ ให้ นั กศึ กษา ได้ ฝึ กฝนทั กษะ  และ
ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน์ 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

10 
11 

กิจกรรม Family  Day  
กิจกรรม First  Day 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านนันทนาการ  

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านนันทนาการ และก ากับดูแล        ให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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12 โครงการส่งเสริมกีฬา 1. เ พ่ือส่ ง เสริมและพัฒนาความสามารถ

ทางด้านกีฬาของนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนางานกีฬาของวิทยาลัยให้มีความ
เป็นเลิศ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ 
2. สถานศึกษา ส่งเสริม ทุกประเภทกีฬาเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเพื่อส่งแข่งขัน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

13 โครงการองค์การนักวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย อวท 

1. เพ่ือให้นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการ
ภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา    
ได้อย่างเหมาะสม 

1.นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยใช้ความรู้  ความสามารถของตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

14 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน 

1. เ พ่ือให้นักศึกษามีส่ วนร่ วมในการรู้ จั ก
ประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในการท างานสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการบริหาร การ
บริการและการท างานอย่างมีข้ันตอน  

1. นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ มีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จัก
การใช้จ่ายเงิน 
2. นักศึกษามีการวางแผนจัดการด้านการเงิน
และ 
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน        
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
   4. นักศึกษาที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ

การบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

   

15 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาอัตลักษณ์
ของตน ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
2. เ พ่ือให้นักศึกษาได้ พัฒนาทัศนคติ และ
บุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับ          อัต
ลักษณ์ของสาขาวิชาชีพ 

1.สถานศึกษามีการด าเนินโครงการที่พัฒนาอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน และด าเนินการตามหลักPDCA 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

16 โครงการลูกเสือช่อสะอาด 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักมีน้ าใจและช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
2 เ พ่ือให้นักศึกษาได้มีความตระหนักและ
ช่วยกันสอดส่องการคอรัปชั่นทุจริต 
3 ให้นักศึกษาได้รู้จักการมีวินัยในต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

1. การสร้างจิตอาสา และ บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. การใช้กลไกทางสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
3. มีวินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือช่อ
สะอาดในการสร้างสังคมและสร้างชาติ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

17 โครงการ รด.จิตอาสา 1. เพ่ือใช้งาน “รด.จิตอาสา”ตามลักษณะงาน
ของวิทยาลัยฯ ในการสร้างการรับรู้และเป็น
สื่ อกลางประชาสั ม พันธ์  การขับ เ คลื่ อน 
ตลอดจนการช่วยเหลือสังคม และประชาชน
ตามขีดความสามารถ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้ นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา
(ช่ ว ย เหลื อผู้ อ่ื น โ ดย ไม่ ห วั ง ผลตอบแ ทน ) 
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือสังคมเป็นส่ วนรวม 
สนับสนุนงานของวิทยาลัยฯ เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนงานของคณะรักษา 
 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  2. เพ่ือปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

และชาติบ้านเมือง ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 
และมีส่วนกระตุ้นส านักของคนในชาติ           ให้
ตระหนักถึงความมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และบ้านเมือง 
3. เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสา และมี
ความสมัครใจในการท างานช่วยเหลือสังคมเป็น
ส่วนรวม 

ความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลเป็นรูปธรรม       
มุ่งสู่ความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงของชาติ 

   

18 โครงการค่ายราชพฤกษ์  
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
มาศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

1. มีนักศึกษาใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการค่าย     
ราชพฤกษ์ ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

19 งานบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 1. เพ่ือดูแลและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

1. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการคบเพ่ือนต่าง
เพศ การขับขี่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด การมั่ว
สุมการพนัน เกม การทะเลาะวิวาท และการใช้
สื่อโซเซียล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

20 งานระบบช่วยเหลือติดตาม
นักศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดี 
ประสบความส าเร็จในการเรียนตลอดหลักสูตร 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่
ในวิทยาลัยอย่างเป็นสุข  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี 
และประสบความส าเร็จในการเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
เป้าประสงค์   1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน         
โดยความ รวมมือกบัสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลยุทธ์ที ่4    สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี    

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการพัฒนาหลักฐานสมรรถนะ

ร่วมกับสถานประกอบการ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี    

1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการพัฒนา
รายวิชาครบทุกสาขางาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

2 โครงการ พัฒนาหลักสู ตรการ
เตรียมความพร้อมผู้ เ รี ยนสาย
อาชีพร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย  

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการเรียน
สายอาชีพของรัฐบาล และการปฏิรูปการ
เปลี่ยนภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา     
ให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ัน 
2. เ พ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือบูรณาการ การจัดการเรียน-การสอน ใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้  

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(Pre-VEd.) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ
และมีสมรรถนะวิชาชีพโดยมีผลการเรียนไม่ต่ า
กว่าเกรด 2.00 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ เข้ าร่ วม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. อาจารย์ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ระดับ 4.51 
 
 

3 รายวิชา 
 

3 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ระดับ 
4.56 

 
4 รายวิชา 

4 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ระดับ 4.61 
 
 

5 รายวิชา 
 



           426 
 

 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  โดยน าผลการเรียนบางรายวิชาที่เรียนมาเทียบ

โอนหน่วยกิต ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้ต่อเนื่อง 

5. อ า จ า ร ย์ มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                 
ที่หลากหลาย และใช้สื่อและเทคโนโลยี  เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
6. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 3 สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนผลการ
เรียนได้ 

ระดับ 4.51 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ระดับ 
4.56 

 
 

ร้อยละ 85 
 

ระดับ 4.61 
 
 

ร้อยละ 90 
 

3 โครงการพัฒนารายวิชาทักษะชีวิต 
Skill For Life 

1.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดี  
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี  

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล
องกับความตองการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความร่วมมือ
สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ    
ทวิภาค ี
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี        

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี 
ร่วมกับสถานประกอบการ 
2. สถานศึ กษา มี ค ว า ม ร่ ว ม เ มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
3.สถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาครูฝึกใน
สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

ร้อยละ 80 
 
 

25 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 

ร้อยละ 85 
 
 

30 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 

ร้อยละ 90 
 
 

35 แห่ง 
 
 

1ครั้ง 
 

5 งานพัฒนาชุดการเรียนรู้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ   

1. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา      
ชุดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   

1. ครูผู้ สอนมีความเข้ า ใจและตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการท าชุดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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   2. ครูผู้สอนมีการระบุสมรรถนะในรายวิชาลงใน

แบบวางแผนชุดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 
3. ครูผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้      
ที่มุ่ งสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนอย่าง
ชัดเจน 
4. ครูผู้สอนมีการออกแบบการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
สภาพจริง 
5. ครูผู้สอนมีการสรุปการใช้ชุดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน     
เป้าประสงค์  1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 

     2. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
     3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ 

     5. การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     
     6. สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

 กลยุทธ์ที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน      

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานสรุปครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา

และจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด 
1. สถานศึกษามีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขา 

1. เพ่ือให้สถานศึกษา  มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขา 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

2 โครงการพัฒนาครูดานคุณธรรม 
(วัฒนธรรมองค์กร)  

1. ครูและบุคลากรเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ
องค์กร 

1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรเข้าถึงวัฒนธรรมของ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
3 โครงการพัฒนาครูดานวิชาการ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องดานวิชาการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและเทคนิค
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

1.ครูได้รับการอบรมด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง/ปี 
2.ครูได้รับการอบรมด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง/ปี 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
4 โครงการพัฒนาครูด านวิชาชีพ     

(ภูมิรู้ครูวิชาชีพ)  
1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในแต่ละสาขาให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัยและมีความ
จ าเป็นในสาขาวิชาชีพ 
2. เ พ่ือส่งเสริมให้ครู ได้ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอันจะ
ส่งผลถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา 

1. ครูได้น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ไปปรับกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบันอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียน   

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการ
ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

5 งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 
รูปแบบ Active Learning 

1.เ พ่ือส่ ง เสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning  

1.อาจารย์ผู้สอนจัดท าชุดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

6 โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
รายชั้นปี  

1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา
เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ 

1.นักศึกษาผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของ
สาขาวิชา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

7 งานจัดท าแบบนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  

1.เพ่ือนิเทศ ติดตามคุณภาพในการจัดกรเรียน
การสอนของครู ผู้ ส อนในมี คุณภาพตาม
มาตรฐานของวิทยาลัย 

1.ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจาก หัวหน้าแผนก 
ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
2.ครูผู้สอนมีผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00  

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
8 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน

ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
1.เ พ่ือให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะการ
ปฎิบัติงานในหน้าที่        ที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฎิบัติงาน 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 

ประเมิน
ประจ าทุก

เดือน 

ประเมิน
ประจ าทุก

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

เป้าประสงค์  1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
     2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 
     3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          
     4. ครุภัณฑ์ 
     5. งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที ่6   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานสรรหาครูและบุคลากร 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจ านวน

ครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้จบการศึกษา
ตรง 
 
 
 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีช่องทาง
ให้ความสะดวกกับผู้สมัครงาน 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
2 งานจัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร  1. การท างานในองค์กรเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยมีระบบการบริหารที่ชัดเจน 
1. เพ่ือมีโครงสร้างการท างาน
ต า ม ส า ย ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า         
ที่ชัดเจน 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ   
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ    
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับเลื่อน

ขั้นเงิน  
1. ครูและบุคลากรได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามขีดความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการปรับ
เ ลื่ อ นขั้ น เ งิ น เ ดื อนต า ม ขี ด
ความสามารถในหน้าที่          ที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
2 . เ พ่ื อ ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการปฎิบัติงาน 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

4 งานรวบรวมผลงานประจ าปีของครูและ
บุคลากร 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ความสามารถจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก 

1.เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครู
และบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

5 งานพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน์ 1. เพ่ิมที่นั่งใต้ร่มไม้  
2. ปรับปรุงไม้ดอก ไม้ประดับ ที่หมดสภาพให้
กลับมามีความสมบูรณ์ 
3. เพ่ิมไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดแนวรั้ว 
4. เ พ่ิมถั งขยะบริ เวณริมคลองน้ านอกรั้ ว
วิทยาลัยฯ 

1. เพ่ิมที่นั่งใต้ร่มไม้ให้ได้ 5 ชุด 
2. ไม้ดอกไม้กระถางทุกกระถาง
สวยงามและอยู่ ในความพึง
พอใจของนักศึกษา 4.60 ขึ้น
ไป 
3. ทุกระยะตลอดแนวรั้ว ต้องมี
ไม้ดอกไม้กระถาง 1 ฟุต 1 ต้น 
4.เพ่ิมถังขยะ 2 จุด 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
6 งานพัฒนาอาคารสถานที่  ห องเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
1. เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ี Racher นั่งเรียนในแต่ละ
ห้องให้มากข้ึน 
2. เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีกลม(เก้าอ้ีปฎิบัติงานแผนก
ช่างยนต์)ให้มากขึ้น 
3. ปรับปรุ งสีภายในห้อง เรียน (กรณี พ้ืน
ด้านหลัง) มีสีหลุดร่อน 

1. เก้าอ้ี Racher ในแต่ละห้อง
ต้องมีจ านวน 35 ตัว 
2. เก้าอ้ีกลม (สแตนเลส) ต้องมี
จ า น ว น ม า ก พ อส า ห รั บ ใ ห้
นักศึกษานั่งปฎิบัติงาน 
3. ห้องเรียนทุกห้องในวิทยาลัย
มีสภาพห้องน่าเรียน 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

7 งานพัฒนาศูนยวิทยบริการ   
 
 
 
 
 

1.จัดซื้อหนังสือใหม่ที่ตรงกับวัตถุ   ประสงค์
และความต้องการของผู้ใช้     บริการศูนย์วิทย
บริการ 
2.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่าง
น้อย 2 ครั้ง 
3.ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการมีความ    พึง
พอใจอยู่ในระดับด ี

1.เพ่ือพัฒนาแหล่งศึกษาข้อมูล 
ภายในศูนย์วิทยบริการ 
 
2.เ พ่ือพัฒนาให้ เกิดกิจกรรม    
ส่งเสริมการอ่าน 
3.เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหาร    
ภายในศูนย์วิทยบริการ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

8 งานพัฒนาสื่ อ  แหล ง เรี ยนรู  เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารจัดการสื่อ แหลงเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างมีระบบและ          
มีประสิทธิภาพคือ 
     1. .มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูล
ภายในและภายนอก 

1. มีระบบการติดตั้ง Fire Wall 
2. ติดตั้งโปรแกรมScan Virus 
ให้กับServer และคอมพิวเตอร์
ทุ ก เ ค รื่ อ งภ าย ใน วิ ท ย าลั ย 
รวมถึ ง เครื่ อ งคอมพิว เตอร์
โน๊ตบุ๊คของครูและบุคลากร 
 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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       2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึ งระบบ

ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

 
 
1.มี จุ ด ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ
อินเตอร์ส าหรับค้นหาข้อมูลเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
2.สถานศึกษามีระบบจัดการ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ผ่ าน      
G-mail โ ด ย มี @ เ ป็ น ข อ ง
วิทยาลัยฯ  
3.สถานศึ กษามี ระบบ  Miss      
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

   

9 งานจัดหาครุภัณฑ์      1. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

1. มี ก า ร ล ง ชื่ อ ยื ม ใ ช้ วั ส ดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก ค รั้ ง  ท า ใ ห้ ล ด
ปริมาณความเสี่ ยงครุภัณฑ์       
สูญหาย 
2. การบ ารุ งรั กษาครุ ภัณฑ์       
โดยมีการซ่อมแซม 
3. ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก า ร
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ทุกปี 
 
 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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   และท าการตรวจสอบวั สดุ

ครุภัณฑ์ประจ าป ี
   

10 งานจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี     

1.  การด า เนิ นการตามยุทธ์ ศาสตร์ ของ
สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้
ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือมีงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการของสถานศึกษา 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 

ด าเนินการ     
ปีการศึกษาละ 

2 ครั้ง 
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พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

     2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งาน ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 กลยุทธ์ที ่7     ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ      

E to E  
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ในอาชีพใหม่ เพ่ือสามารถน าไป
เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะ
สั้นฐานสมรรถนะ E to E มีความพึงพอใจใน
การจัดหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

2 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1.เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนักศึกษา 

1.  เ พ่ือส่ ง เสริม  สนับสนุน  และพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา ให้สามารถน า
ความรู้ทักษะที่ ได้รับจากโครงการ   ไป
ประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนใน
อนาคต 
2. เ พ่ือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ให้กับ
นักศึกษาที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนสาย
อาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Pre-V.Ed.   

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายการส่งเสริม
การเรียนสายอาชีพของรัฐบาล และ 

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนสายอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น (Pre-VEd.) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 

3 แห่ง 4 แห่ง 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
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  การปฏิรูปการเปลี่ยนภาพลักษณ์การ

เรียนสายอาชีวศึกษาให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ัน 

    

  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ
และมีสมรรถนะวิชาชีพโดยมีผลการเรียนไม่
ต่ ากว่าเกรด 2 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 80 
 
 

ระดับ 4.51 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ระดับ 4.56 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ระดับ 4.61 

  3. เพ่ือบูรณาการ การจัดการเรียน-การ
สอน ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อ
สายอาชีวศึกษาในวิทยาลัย เทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ ได้โดยน าผลการ
เรียนบางรายวิชาที่เรียนมาเทียบโอน
หน่วยกิต ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้ต่อเนื่อง 

4. อาจารย์ได้มีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย 
5. อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ
ส่ ง เสริ มการ เ รี ยนรู้ ให้ แก่ ผู้ เ รี ยน  อย่ า ง
เหมาะสม 
6. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนผล
การเรียนได ้
 

3 รายวิชา 
 

ระดับ 4.51 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

4 รายวิชา 
 

ระดับ 4.56 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 

5 รายวิชา 
 

ระดับ 4.61 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

4 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษามีความร่วมเมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ       
ทวิภาคี 

25 แห่ง 
 

30 แห่ง 35 แห่ง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
  2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกอาชีพในสถาน

ป ร ะก อบ ก า ร ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ปฏิบัติงาน  

2. สถานประกอบการประเมินการผลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคีรับผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

  3.เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

3. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสู ง ในระบบ       
ทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 

5 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1.เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นส าม า รถ
ด ารงชีวิตอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ า งมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ปี 2560 สถานศึกษามีการให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 
2. ปี  2560 สถานศึกษามีการก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ ผู้บริหาร ครูและ
ผู้เรียน 
3. ปี 2560 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและก าหนดพฤติกรรม     
ที่พึงประสงค ์
4. ปี 2561 สถานศึกษาน าความรู้ เรื่ อง
คุณธรรมไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และดึงให้
ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในการท าชุมชน
คุณธรรม 
 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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6 โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย  
1. เพ่ือให้นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยได้เรียนรู้ถึงการ
บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม         
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการศึ กษา  ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

1. นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย ใ ช้
ค ว ามรู้   ความสามารถขอ งตน ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือวิสามัญ         

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความส าคัญ
เข้าใจหลักการและกระบวนการของวิชา
ลูกเสือวิสามัญ 
2. เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ปฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบข้อบังคับ ค าปฏิญาณและ     
กฎของลูกเสือวิสามัญ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

1. ใ ห้ นั ก ศึ กษ า ได้ เ ข้ า ใ จหลั ก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการของวิชาลูกเสือวิสามัญ 
 
2. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ค าปฏิญาณและกฎของของลูกเสือวิสามัญ 
 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วย
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา 
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พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา 

2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  
3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหงการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ 1. เพ่ือส่งเสริมการท าความร่วมมือ

กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ า ง  ๆ        
ในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
3 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
3. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิ ช าชีพ  โ ร ง เ รี ยนที่ อยู่ ใ นจั งหวั ด
เชียงใหม่และล าพูน  

ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมัธยมศึกษา
ตอนต้น (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.) 

1. เ พ่ื อตอบสนองนโยบายการ
ส่ง เสริมการเรียนสายอาชีพของ
รัฐบาล และการปฏิรูปการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา
ให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความ
เชื่อมั่น 

1. สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนสายอาชีพนักเรียนชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น  ( Pre-VEd.) 
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 

2 แห่ง 
 
 
 

 
 

3 แห่ง 4 แห่ง 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
3 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์      

ต่อชุมชน (Fixit  center) ทุกสาขาวิชา 
1. เพ่ือให้ชุมชนได้รับการบริการด้าน
วิชาชีพจากนักศึกษา ท าให้เกิด  

1.สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 

ด าเนินการ   
ทุกสาขาวิชา 

  ประโยชน์ต่อชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็น     
ผู้ที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะทักษะด้านวิชาชีพ 
4. พ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงในสาขาวิชาชีพ 

ความสามารถบริหารวิชาการวิชาชีพ
ต่อชุมชนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

   

4 งานแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกให้ผู้เรียน 1.นั กศึ กษามี โ อกาส  ที่ จ ะ ได้ รั บ
ทุนการศึกษาอ่ืนๆมากขึ้น  
2.นักศึกษามีช่ องทางที่ จะได้ รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับทุนต่างๆมากขึ้น 

1. เ พ่ื อ แส ว งห า ทุ น ส่ ง เ ส ริ ม เ พ่ื อ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการทางศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา 
2. เพ่ือกระจายข่าวสารให้นักศึกษา
ทราบเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆ 

2 ทุน 3 ทุน 4 ทุน 

5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา               มี
สมรรถนะวิชาชีพในการท างาน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

1.สถานประกอบการประเมินการผล
การท างานร่วมกับสถานประกอบการ
ของนักศึกษาได้รับผลการประเมินไม่
ต่ าว่าระดับ 4.00 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 



           442 
 

 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
6 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

รู้จักประหยัด อดออม และสามารถ
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การท า งานสามารถน า ไป ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. เ พ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการ
บริหาร การบริการและการท างาน
อย่างมีข้ันตอน 

1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  มี นิ สั ย รั ก ก า ร
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักศึกษามีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาที่ ปฎิบั ติ ง านธนาคาร
โรงเรียนมีทักษะการบริหาร การ
บริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

7 โครงการสังคมไร้เงินสด ร่วมกับธนาคารออมสิน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน ให้แก่
นักศึกษา และบุคคลากรของวิทยาลัย 
ในการก้าวเข้าสู่ยุคสังคม     ไร้เงินสด 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศตาม นโยบายของรัฐบาล ที่มี
การพัฒนาชีวิตของประชาชน และ  
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ มี
ความก้าวหน้า ก้าวทันเทคโนโลยี 

1.อาจารย์,บุคลากรและนักศึกษาทุก
คนให้ ความสนใจ ในการ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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2561 2562 2563 
8 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ           1.เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนให้มี

โอกาสท างานมากขึ้น ทั้งในส่วนที่
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
และประกอบอาชีพอิสระ  
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะใหม่ให้กับผู้ว่างงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยผู้ผ่านการ
ท ด ส อ บ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถกลับไปท างานในสถาน
ประกอบการหรือในท้องถิ่นได้ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ บ า ล แ ล ะ เ อ ก ช น                  
ให้ มี ทั กษะวิ ช าชีพ  ร่ วมกับสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน  
2. ส่งเสริมการแก้ไขความคลาดแคลน
แรงงานเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดงาน 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
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พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค ์
2. และเผยแพรสูสาธารณชน 

กลยุทธ์ที ่9 สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ

ผู้เรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สารณชน 

1.สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริม
การจัดท าประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 6 
 

ร้อยละ 7 
 

2 งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของครูและบุคลากร    1. มีผู้ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรรมและสื่อ
การสอน ร้อยละ 100 
2. ผู้ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมและสื่อการ
สอนผ่านการประเมิน ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยการ
ผลิตนวัตกรรมและสื่อการ
สอนของครูและบุคลากร 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยการผลิตนวัตกรรม
และสื่อการสอนของครูและ
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
3 โครงการส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิชาการที่หลากหลายและได้
แข่งขันวิชาชีพ 

1.นักศึกษาได้ เข้ าร่ วมการ
แข่งขันวิชาชีพ 
2.นั กศึ กษาที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
แข่งขันผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ตามที่ คณะกรรมการการ
แข่งขันก าหนด 

ร้อยละ 80 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 90 
ของสาขา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 

4 โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนของ
ครู บุคลากร และนักศึกษา 

1. เพ่ือเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม สื่อ
การสอนของครู บุคลากร และนักศึกษา 

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ เผยแพร่  
งานวิจัย นวัตกรรม สื่อการ
สอนของครู  บุคลากรและ
นักศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 

ด าเนินการทุก
ปีการศึกษา 
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พันธกิจที่ 10     เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ  
เป้าประสงค์       1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

กลยุทธ์ที ่10     สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   

ที ่ แผน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2561 2562 2563 
1 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา 1. เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความ ต้องการของสถานประกอบการ  

1 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรม มีพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน และด าเนินการตามหลัก 
PDCA 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
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ภาคผนวก  ข 

รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

 

 

ผอ.ธนภัทร มั่นคง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ขึ้นรับรางวัล
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ในปีงบประมาณ 2560-2561 ในระดับ
ก้าวหน้า ต่อเนื่องได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 15 สถานศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 480 แห่ง     
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
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ทีม Smart Fin วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวัตกรรมการสอนของครู ผลงานด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ในโครงการ Fin.ดี We Can Do. จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียงและ     
ยุวสถิรคุณ จัดการแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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อ.เกียรติศักดิ์ อยู่ดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความร่วมมือ พร้อมกับ นายณัฐกิตติ์ ตัณฑ์วณิช      
และ น.ส.กันยานี แซ่ลี เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล     
"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบเอกชน" มอบโดย คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม         
และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ                   
ในวันที่ 28 ก.พ. 2562 ณ วชิราวุธวิทยาลัย 
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รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 

 

ดร.ธนภัทร    มั่นคง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีเยี่ยม ในการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

               
 

นายเอกชัย   ใจเมคา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับการประเมินผลงานใน ระดับ ดีมาก ในการ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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นายเกียรติศักดิ์    อยู่ดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับการประเมินผลงานใน 
ระดับ ดี ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

 
 

นายเอกชัย   ใจเมคา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับกียรติคุณ เป็นครูดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับอาชีวศึกษา จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ          
ในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

 
 

นางสาวรุ่งนภา  ชาญเชี่ยว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ               ใน
โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล  “ครูดีศรีสถาบัน” ประจ าปี 2562 
“101 ปี การศึกษาเอกชน  เพ่ือร่วมพัฒนาเยาวชนไทย” วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ประจ าปี 2562 
จังหวัด พิษณุโลก  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019) 
 

 
นายพรชัย    มูลแก้ว ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ  รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
สิบเอก กันต์ทรากรณ์   ถาอิน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายทศวรรษ  ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

นางสาวธิดารินทร์  มงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสถาพร  อ านา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Private  
school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
นางสาวธันย์รดา   ทองช้อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 

 

 
 

นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลงาน
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 
 
นายวีระชัย    ใจค าปัน  หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวด

ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์   หัวหน้าแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 
 

นางสาวปภาวรินท์   นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ
ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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นางสาวขนิษฐา   ปวนใจชม  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 
 

นางสาวสายใจ   ธรฤทธิ์   ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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นางสาวจิตรลดา   จิตรกูล  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด

ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 
นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 
28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 
28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 

นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
นางสาววรัษญา   ยาสมุทร  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ     
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 
นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 

ประเภททักษะ  การขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาววรัษทญา   ยาสมุทร  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 

ประเภททักษะ  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง                

ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจั งหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวปภาวรินทร์    นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภท
พาณิชยกรรม ครูผู้ควบคุม ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต        
แห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1         
ระดับเหรียญเงิน  ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น    ระดับ
จังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางชฏาภรณ์  ทาสุวรรณ  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน        

ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น          
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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นายชานนท์   เชี่ยวชาญ  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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นางสาวปฎิพร   ชมชื่น  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

472 
 

 

 
 

นายภาสกร   เย็นใจ ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  ประเภท
อุตสาหกรรม  ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี 
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นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล  “ครูดีศรีสถาบัน” ประจ าปี 2562 
“101 ปี การศึกษาเอกชน  เพ่ือร่วมพัฒนาเยาวชนไทย” วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ประจ าปี 2562 
จังหวัด พิษณุโลก  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019) 
 

 
 

นายพรชัย    มูลแก้ว ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ  รางวัล  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียน
เอกชนดีเด่น(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
สิบเอก กันต์ทรากรณ์   ถาอิน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายทศวรรษ  ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

นางสาวธิดารินทร์  มงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น (Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสถาพร  อ านา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Private  
school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
นางสาวธันย์รดา   ทองช้อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติคุณ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา  โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
(Private  school  Teacher  Award  2019)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 
 

 
 

นายกานต์  อะตามา  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลงาน
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 
 
นายวีระชัย    ใจค าปัน  หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวด

ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์   หัวหน้าแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 
 

นางสาวปภาวรินท์   นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ
ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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นางสาวขนิษฐา   ปวนใจชม  ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการ

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 
 

นางสาวสายใจ   ธรฤทธิ์   ครูผู้สอนแผนกการตลาด  ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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นางสาวจิตรลดา   จิตรกูล  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล VDO clip ดีเด่น  จากการประกวด

ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We can do ประจ าปี 2561  จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 
นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 
28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



           

492 
 

 

 

 
 
นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทีมที่ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 
28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 

นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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นายวุฒินันท์   อินจา  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
นางสาววรัษญา   ยาสมุทธ  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ     
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 30  ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 3-7 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 
นายพรชัย    มูลแก้ว  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 

ประเภททักษะ  การขายสินค้าออนไลน์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาววรัษทญา   ยาสมุทร  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้ควบคุม 

ประเภททักษะ  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห์  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง                

ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวปภาวรินทร์    นักธรรมา  ครูผู้สอนแผนกการตลาด ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภท
พาณิชยกรรม ครูผู้ควบคุม ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต        
แห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย  ครูผู้สอนแผนกการบัญชี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1         
ระดับเหรียญเงิน  ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น         
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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นางชฏาภรณ์  ทาสุวรรณ  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน        

ครูผู้ควบคุม ประเภททักษะ  พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น           
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่
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นายชานนท์   เชี่ยวชาญ  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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นางสาวปฎิพร   ชมชื่น  ครูผู้สอนแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น        
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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นายภาสกร   เย็นใจ ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  ประเภท
อุตสาหกรรม  ครูผู้ควบคุม ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่าง วันที่ 20-21 กันยายน  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 

 

นางสาวนิรมล ลิขิตผู้เจริญ ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 พ.ค.2562 ณ สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต           

แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

 

 

 



           

516 
 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 

2562  ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง         

มีรายละเอียดดังนี้ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

1. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 100 คะแนน 

2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 99 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

4. สาขาช่างยนต์   วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 98 คะแนน 

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 96 คะแนน 

6. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 94 คะแนน 

7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

8. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 93 คะแนน 

9. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

10. สาขาช่างยนต์  วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

11. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

12. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่องเสียง ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 92 คะแนน 

13. สาขาการตลาด  วิชา เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 90 คะแนน 

14. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.ได้รับคะแนน 89 คะแนน 

15. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

16. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 

17. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การตัดต่อดิจิตอล ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 88 คะแนน 
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18. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 87 

คะแนน 

19. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับ ปวส.ได้รับ คะแนน 87 

คะแนน 

20. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 87 คะแนน 

21. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช.ได้รับคะแนน 86 คะแนน 

22. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 85 คะแนน 

23. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การติดตั้งจานดาวเทียม ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

24. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 82 คะแนน 

25. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 80 คะแนน 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

1. สาขาช่างยนต์   วิชา งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 78 คะแนน 

2. สาขาช่างไฟฟ้า  วิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช.  ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

3. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 76 คะแนน 

4. สาขาการท่องเที่ยว  วิชา การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

5. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 75 คะแนน 

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การสร้างเว็ปเพจ ระดับ ปวส.   ได้รับคะแนน 73 คะแนน 

7. การแข่งขันฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ระดับ ปวส. ได้รับคะแนน 65 คะแนน 

2. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช.   ได้รับคะแนน 64 คะแนน 

3. สาขาการบัญชี  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (จบ ปวช.) ระดับ ปวส.      

ได้รับคะแนน 63 คะแนน 

4. สาขาการบัญชี  วิชา การบัญชี(จบ ปวช.) ระดับ ปวส.  ได้รับคะแนน 62 คะแนน 
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การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค         

ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับ เหรียญทอง  ทักษะการขายสินค้าออนไลน์   
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เกียรติบัตร รางวัลชมเชย  ระดับ เหรียญทองแดง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
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การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
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เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์ 
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ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 1 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
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เกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ  

การเขียนแผนธุรกิจ 
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เกียรติบัตร รางวัล ระดับ เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การแข่งขันการน าเสนอ

ขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
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เกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ การแข่งขันทักษะ

พิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์    
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เกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
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เกียรติบัตรรางวัล การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก 
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เกียรติบัตรรางวัล การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

533 
 

 

 

 

 

เกียรติบัตรรางวัล การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุม 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด             
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge  Season 4 

 

 

นักศึกษา ทีม PYT Yamaha Exciter หมายเลข 17 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 2 รางวัล 
ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge  Season 4 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 
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นายชินวัตร ปุ่นลิด สาขาช่างยนต์ AU201 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิ จ เชียงใหม่              
ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่       
ฝ่ายชาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 9 ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ( TO BE NUMBER 
ONE ) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  
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ภาคผนวก ค 

เอกสาร หลักฐาน ท่ีใชอางอิง 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 
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