
 

 

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา

คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช  คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค 

ประกอบดวยการดูแลและ แนะแนวผูเรียน  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค    

หรืองานวิจัย  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี ้
 

ตัวบงชี้ที่  1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 คําอธิบาย 

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขา

งาน และภาพรวม ของสถานศกึษา 

 

 การประเมิน 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของ

สถานศึกษา 

การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส ที่สําเร็จการศึกษาของรุน 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา 
 

การตรวจสอบขอมูล 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศกึษา 

    ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคนั 

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา   

3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา    

4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศกึษา  

5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศกึษา    

6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 

    

 

 
 

X 100 
รอยละ= 



 

 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นาวสาวรุงนภา    ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นางสาวธันยรดา   ทองซอน 

2. นางสาวอาภรณศริ ิ  สมพันธ 

ตารางที่ 1 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา 

(คน) 

สําเร็จการศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ปวช. 388 297 76.55 91 23.45 

ปวส. 135 107 79.26 28 20.74 

รวม 523 404 77.25 119 22.75 
 

ตารางที่ 2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ในระดับปวช. และ ปวส. 

             ตามรอบการสําเร็จการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา 

(คน) 

จบรอบท่ี 1 จบรอบท่ี 2 จบรอบท่ี 3 ยังไมสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ปวช. 388 217 53.09 44 11.34 36 9.28 91 23.45 

ปวส. 135 92 67.41 10 7.41 5 3.70 28 20.74 

รวม 523 309 59.08 54 10.33 41 7.84 119 22.75 
 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ในระดับปวช. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 

จํานวน

นักศึกษา 
จบรอบท่ี 1 จบรอบท่ี 2 จบรอบท่ี 3 

ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

(คน) 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

การบัญชี 56 44 78.57 5 8.93 1 1.79 6 10.71 

การตลาด 25 17 68.00 3 12.00 1 4.00 4 16.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 39 32 82.05 3 7.69 3 7.69 1 2.56 

การทองเที่ยว 92 41 44.57 12 13.04 12 13.04 27 29.35 

ชางยนต 112 59 52.68 13 11.61 13 11.61 27 24.11 

ชางอิเล็กทรอนิกส 25 12 48.00 0 0.00 2 8.00 11 44.00 

ชางไฟฟา 39 12 30.77 8 20.51 4 10.26 15 38.46 

รวม 388 217 55.93 44 11.34 36 9.28 91 23.45 

 

ตารางที่ 4 สรุปผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ในระดับปวส. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จํานวน

นักศึกษา 
จบรอบท่ี 1 จบรอบท่ี 2 จบรอบท่ี 3 

ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

  (คน) 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

การบัญชี 17 12 70.59 2 11.76 0 0.00 3 17.65 

การตลาด 10 7 70.00 2 20.00 0 0.00 1 10.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 9 64.29 0 0.00 2 14.29 3 21.43 

การทองเที่ยว 14 11 78.57 0 0.00 0 0.00 3 21.43 

การโรงแรม 22 19 86.36 1 4.55 0 0.00 2 9.09 

เทคนิคเครื่องกล 36 19 52.78 5 13.89 2 5.56 10 27.78 

อิเล็กทรอนิกส 14 9 64.29 0 0.00 1 7.14 4 28.57 

ไฟฟากําลัง 8 6 75.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 

รวม 135 92 68.15 10 7.41 5 3.70 28 20.74 

 

  

 



 

 

ตารางที่ 5 จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2562 

การบัญชี 56 50 89.29 

การตลาด 25 21 84.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 39 38 97.44 

การทองเที่ยว 92 65 70.65 

ชางยนต 112 85 75.89 

ชางอิเล็กทรอนิกส 25 14 56.00 

ชางไฟฟา 39 24 61.54 

รวม 388 297 76.55 

 

 

ตารางที่ 6 จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2562 

การบัญชี 17 14 82.35 

การตลาด 10 9 90.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 11 78.57 

การทองเที่ยว 14 11 78.57 

การโรงแรม 22 20 90.91 

เทคนิคเครื่องกล 36 26 72.22 

อิเล็กทรอนิกส 14 10 71.43 

ไฟฟากําลัง 8 6 75.00 

รวม 135 107 79.26 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.1  

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

(คน) 

สําเร็จการศึกษา 

จํานวน (คน) รอยละ 

ปวช. 388 297 76.55 

ปวส. 135 107 79.26 

รวม 523 404 77.25 



 

 

404  x  100 = รอยละ 77.25    

                                     423 

= ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  คาคะแนน  4 

 

หมายเหตุ : 

1. วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จ 

    การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 388 คน  

3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 135 คน   

4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนที่สําเร็จการศกึษา จํานวน 297 คน 

5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนที่สําเร็จการศกึษา จํานวน 107 คน   

6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา รอยละ 77.25 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

 

ผลสัมฤทธิ์ 

การดูแลแนะแนวผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เชิงปริมาณ   :    จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

 เชิงคุณภาพ   :   รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 

ผลสะทอน    :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยอง 

สถานศึกษาใน  การดูแล และแนะแนวผูเรียน 

      

 

การดูแลแนะแนวผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เชิงปริมาณ   :    จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศกึษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาประจําปการศึกษา 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 404 คน มาจากกระบวนการตาง ๆ ที่วิทยาลัย

ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยเริ่ม

ตั้งแตกอนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี ้

กอนเริ่มเรียน 

1.1 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ  ผูเรียนทุกคนจะไดรับการแนะแนวการศึกษาตอใน

สายอาชีพ ในชวงที่อยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากอาจารยฝายแนะแนวของวิทยาลัย โดย

วิทยาลัยไดมีการจัดแนะแนวการศึกษาสายอาชีพใหกับผูเรียนในโรงเรียนตาง ๆในจังหวัด

เชียงใหมและใกลเคยีงจํานวน 230 โรงเรียน/ปการศึกษา โดมีวัถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน



 

 

ไดรูจัก เขาใจ การเรียนการสอนในสายอาชีพ เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอท่ีตรงกับ

ความชอบและความถนัดของผูเรียน 

1.2 โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยไดจัดโครงการนี้ข้ึนมาอยางตอเนื่องเปนประจํา

ทุกปการศึกษา โดยในปการศึกษา 2563 โรงเรียนที่เขารวมจํานวน 35 โรงเรียน โดย

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ คือ ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพ่ือใหผูเรียนไดทดลอง

เรียนรูในสาขาวิชาท่ีตนเองคิดวามีความถนัดและมีความตองการจะศึกษาตอในอนาคต เมื่อเขา

รวมโครงการแลวผูเรียนจะไดคนพบวา สาขาวิชาที่ตนเองคิดวาจะเลือกเรียนนั่น เหมาะสม ตรง

ความถนัดของตนเองหรือไม และใชเปนแนวทางในการเลือกเรียนตอใหตรงความถนัดของ

ตนเองอยางแทจริง 

เริ่มเขาเรียน 

1.3 โครงการ First Day  คือโครงการ ที่จัดขึ้นในวันแรกของการเปดภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเรียน ไดมีการเตรียมความพรอมของตนเองกอนเรียน ทั้งในเรื่องของ ทําความรูจัก

สถานที่ อาจารย กฎระเบียบตาง ๆ รายวิชาที่จะเรียน นโยบาย กิจกรรมตาง ๆที่จะเกิดข้ึน ทั้งป

การศึกษา ผูเรียนจะไดวางแผน และเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อใหการเรียนประสบ

ความสําเรจ็อยางลุลวงดวยด ีนักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,495 คน 

1.4 โครงการ Family day คือ โครงการ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหผูเรียนทุกคน ทั้งรุนพ่ี 

และรุนนอง ไดทําความรูจักกัน เขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลทําใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จใจการเรียน 

นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,495 คน 

1.5 โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยไดพัฒนารายวิชาใหมข้ึนมา ไดแก รายวิชา Skill 

for life ซึ่งเปนรายวิชาที่จะสอนผูเรียนในเรื่องทักษะการใชชีวิตอยางไร ประสบความสําเร็จทั้ง

ในเรื่องการเรียนและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปนรายวิชาที่สอนใหผูเรียนมีแนวทางใน

การใชชีวิตที่ถูกตอง มีอาจารยผูสอนที่คอยเปนท่ีปรึกษาในเรื่องปญาตาง ๆ คอยแนะนํา 

ตักเตือน ชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งเปนผลใหนักศึกษาความสําเร็จในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

1.6 โครงการ 1115  คือโครงการ ที่ใหอาจารยที่ปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน ใหคําปรึกษา กับผูเรียน

ในที่ปรึกษาของตนเอง 1 วัน 1 คน ๆ ละ 15 นาที ใชชองทางนี้ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ 

ผูเรียนในเรื่องตาง ๆ ที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากยิ่งข้ึน นักศึกษาที่

เขารวมทุกคน จํานวน 1,495 คน 

1.7 โครงการ Little Manager ดาน เพ่ือนชวยเพ่ือน เปนโครงการ ท่ีเราไดให เพ่ือนในหองเรียน

ชวยที่ปรึกษาในการทําหนาที่ชวยเหลือ ดูแลเพื่อน ๆ ในหองเรียน หากใครมีปญหา เพื่อนก็จะ

ชวยในการใหคําแนะนํา หรือนําขอมูลมาแจงใหกับที่ปรึกษาไดเขาไปชวยเหลือ เปนอีก 1 

กระบวนการที่ทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 

1,495 คน 



 

 

1.8 โครงการปองกันความเสี่ยง 6 ดาน คบเพ่ือนตางเพศ , มั่วสุม , สารเสพติด , หอพัก , ขับข่ี

ปลอดภัย , การใชสื่อ Social เปนความเสี่ยงที่วิทยาลัยไดใหความสนใจเปนพิเศษ และไดสราง

กระบวนการ วิธีการตาง ๆที่ จะปองกัน ชวยเหลือไมใหผูเรียนเขาไปยึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ เพ่ือ

การเรียนที่ประสบความสําเร็จ นักศึกษาที่เขารวมทุกคน จํานวน 1,495 คน 

1.9 โครงการพลัง 3 ประสาน ไดแก นักเรียน ครู ผูปกครอง  โดยวิทยาลัยไดกําหนดใหครูที่ปรึกษา

ทุกคน ตองมีการรายงานผูปกครองทุกครั้งเมื่อผูเรียนขาดเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

หรือมีการเยี่ยมบานผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนขาดเรียนเกิน 3 วัน เปนกระบวนการท่ีชวยเหลือ

ผูเรียนที่มีปญหาใหประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากยิ่งขึ้น  นักศึกษาที่เขารวมทุกคน 

จํานวน 1,495 คน 

1.10 โครงการ กีฬา วิทยาลัยไดมีการวางแผนใหผูเรียนที่มีความสามารถหรือมีความชื่นชอบในกีฬา

ทุกประเภทมีโอกาสไดแสดงความสามารถของตนเองในแตละประเภทกีฬา ทําใหผูเรียนรูสึกถึง

คุณคาที่มีในตัวเอง ภูมิใจในตนเอง เปนปจจัยใหมาเรียนแลวเกิดความสุข และสงผลใหประสบ

ความสําเร็จในการเรียนตอไป  

1.11 โครงการแนะแนวการศึกษาตอและแนะแนวอาชีพ  เปนโครงการที่จัดใหสําหรับผูเรียนใน

ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กําลังจะจบการศึกษาให ทราบแนวทางการศึกษาตอของตนเอง 

หรือแนวทางการประกอบอาชีพ เปนแรงบันดาลใจในการเรียนใหประสบความําเร็จเพ่ือไปถึงยัง

เปาหมายท่ีตนเองไดกําหนดไว จํานวนผูเรียนที่เขารวมจํานวน 523 คน 

 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. 

ระดับการศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา 

(คน) 

สําเร็จการศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษา 

จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

ปวช. 388 297 91 

ปวส. 135 107 28 

รวม 523 404 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 

จํานวน

นักศึกษา 
จบรอบท่ี 3 

ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

(คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

การบัญชี 56 50 6 

การตลาด 25 21 4 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 39 38 1 

การทองเที่ยว 92 65 27 

ชางยนต 112 85 27 

ชางอิเล็กทรอนิกส 25 14 11 

ชางไฟฟา 39 24 15 

รวม 388 297 91 

 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา 
จํานวน

นักศึกษา 
จบรอบท่ี 1 

ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

  (คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

การบัญชี 17 14 3 

การตลาด 10 9 1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 11 3 

การทองเที่ยว 14 11 3 

การโรงแรม 22 20 2 

เทคนิคเครื่องกล 36 26 10 

อิเล็กทรอนิกส 14 10 4 

ไฟฟากําลัง 8 6 2 

รวม 135 107 28 

 

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 404 คน 

 

 



 

 

 

 

 เชิงคุณภาพ   :   รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศกึษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน  ผลสรุปของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาประจําปการศึกษา 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 404 คน คิดเปนรอยละ 77.25  มาจาก

กระบวนการตาง ๆ ที่วิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ที่กําหนดในหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตกอนสมัครเรียน จนถึงวันจบการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ 

ตามที่ไดกลาวไปในเชิงปริมาณ  

 

2.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา 

(คน) 

สําเร็จการศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ปวช. 388 297 76.55 91 23.45 

ปวส. 135 107 79.26 28 20.74 

รวม 523 404 77.25 119 22.75 

 

3.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. แยกตามสาขา 

สาชาวิชา 

จํานวน

นักศึกษา 
รอยละท่ีจบการศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษา 

(คน) จํานวน (คน) 
รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

การบัญชี 56 50 89 6 11 

การตลาด 25 21 84 4 16 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 39 38 97 1 3 

การทองเที่ยว 92 65 71 27 29 

ชางยนต 112 85 76 27 24 

ชางอิเล็กทรอนิกส 25 14 56 11 44 

ชางไฟฟา 39 24 62 15 38 

รวม 388 297 77 91 23 

 



 

 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. แยกตามชั้นป 

สาชาวิชา 
จํานวน

นักศึกษา 
รอยละท่ีจบการศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษา 

  (คน) จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

การบัญชี 17 14 82 3 18 

การตลาด 10 9 90 1 10 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 11 79 3 21 

การทองเที่ยว 14 11 79 3 21 

การโรงแรม 22 20 91 2 9 

เทคนิคเครื่องกล 36 26 72 10 28 

อิเล็กทรอนิกส 14 10 71 4 29 

ไฟฟากําลัง 8 6 75 2 25 

รวม 135 107 79 28 21 

 

สรุปผลรอยละของผูสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 77.25 

 

 

ผลสะทอน    :    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยอง 

สถานศึกษาใน  การดูแล และแนะแนวผูเรียน 

วิทยาลัยไดรับการยอมรับ สนับสนุนและชวยเหลือ จาก องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่

มีส วนเกี่ยวของในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อดูแลและแนะแนวผูเรียนใหประสบ

ความสําเรจ็ในการศึกษา ดังนี ้

1.  โครงการแนะแนวการศึกษาตอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิทยาลัยไดรับการ

ตอบรับจากโรงเรียนสามัญศึกษาเปนอยางดีในการใหเขาไปแนะแนวการศึกษาตอใหกับ

ผูเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ละมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนประจําทุกปการศึกษา 

เพราะเห็นวาเปนแนวทางท่ีดี ที่จะทําใหผูเรียนไดเขาใจสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และทําให

ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนตอไดตรงกับชอบของตนเอง 

2. โครงการวัดแววความถนัดสายอาชีพ  วิทยาลัยไดรับความรวมมือ องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ เนื่องจาก เปนโครงการที่ทําให

ผูเรียนไดคนพบความถนัดของตนเองที่แทจริงกอนเริ่มเรียน เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผูเรียน

สามารถเลือกศึกษาตอไดถูกตอง สงผลใหประสบความสําเร็จในอนาคตไดงายมากยิ่งข้ึน 



 

 

3. โครงการพัฒนารายวิชา Skill for life วิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ดังกลาว จาก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ เนื่องจากเปนโครงการที่ทําให

ผูเรียน ไดแกปญหาของตนเองและครอบในดานการบริหารการเงิน ซึ่งปญหาดังกลาว 

หากผูเรียนแกปญหาไมได หรือมีแนวทางการใชเงินที่ไมถูกตอง จะสงผลใหผูเรียนไม

ประสบความสําเร็จในการเรียน ดังนั้น ทางธนาคาแหปงระเทศไทย จึงสนับสนุน

งบประมาณใหวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วินัยทางการเงิน ผานใน

รายวิชา Skill for life เปนปที่ 2 ติดตอกัน 

4. วิทยาลัยไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจาก สถานีตํารวจอําเภอสันทราย และ สถานี

ตํารวจแมโจ ในการเขามาชวยเหลือ ดูแล ผูเรียนในดานความเสี่ยงตาง ๆ และไดรับคํา

ชื่นชมวา ผูเรียนของวิทยาลัย มีปญหาทางสังคมนอยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทะเลาะ

วิวาท ยาเสพติด เกมสการพนันตาง ๆ เนื่องจากวิทยาลัยมีโครงการที่ติดตามดูแลผูเรียน

อยางใกลชิดนั่นเอง 

 

จุดเดน 

1.  วิทยาลัยมีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมีระบบดูแล ติดตาม ใหความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

- การติดตามการขาดเรียน แจงการขาดเรียนกับผูปกครองเปนรายวัน  

- มีกระบวนการดูแล ติดตาม ใหความชวยเหลือผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน โดยการจัดให

มีการเยี่ยมบานระหวางภาคเรียนในกรณทีี่ผูเรียนมีการขาดเรียนติดตอกัน  

- การติดตามเยี่ยมบานนักศึกษาและผูปกครองทางโทรศัพทเปนรายสัปดาห เพื่อใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําตามกรณตีาง ๆ อยางเปนระบบ 

- การจัดทําโครงการ 1115 (1 วัน 1 คน 15 นาที) ในการที่อาจารยท่ีปรึกษาจะไดพูดคุยกับนักศึกษา

เปนรายบุคคล เพ่ือสรางความใกลชิด สนิทสนมอันจะนําไปสูการใหความชวยเหลือ แนะนํากับนักศึกษาทั้งใน

ดานการเรียน ดานพฤติกรรมและดานอ่ืน ๆ 

 

- การจัดทําโครงการปองกันและบริหารความเสี่ยง 6 ดานเปนประจําทุกภาคเรียน ไดแก  

1)  โครงการปองกันความเสี่ยงดานการคบเพ่ือนตางเพศในการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมา 

     อบรมใหความรูกับนักศึกษาเพ่ือปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร  

2)  โครงการปองกันการมั่วสุม เกมส การพนันในการรวมมือกับทางเจาหนาท่ีตํารวจออก

ตรวจตราการใชบริการในชวงวันและเวลาที่เปนการเรียนการสอนเปนประจําทุกเดือน 

3) โครงการตรวจสารเสพติด รวมมือกับทางเจาหนาที่ตํารวจในการเขามาสุมตรวจสารเสพ

ติดนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพติดเปนประจําทุกภาคเรียน 



 

 

4) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ในการออกตรวจสอบความเรียบรอย ความเปนอยู

ของนักศึกษาโดยเฉพาะหอพักชาย ท่ีมีการตรวจ ติดตามเปนประจําทุกเดือน 

5) โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยการจัดอบรมใหความรู ฝกทักษะเก่ียวกับการขับข่ีที่ปลอดภัย

กับตนเองและผูอื่นบนทองถนน 

6) โครงการปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร และการใชสื่อโซเซียลมีเดียที่สรางสรรค 

-  การแกไขผลการเรียนระหวางภาคเรียนอยางเปนระบบ และมีคุณภาพโดยมีการกํากับติดตาม 

ตรวจสอบการทํางานของอาจารยที่ปรึกษาดานการเรียนของผูเรียนจากหัวหนาสาขาวิชา 
 

 

จุดควรพัฒนา 

         1. พัฒนาระบบการติดตามการแกไขผลการเรียนรายบุคคลของอาจารยท่ีปรึกษา เปนรายภาคเรียน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา    

1. มีระบบการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษาที่อาจจะสงผลใหจํานวนอัตราการออก กลางคัน      

(Drop out) ของผูเรียน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอยาง เชน ดานความรูพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ ภายใน

ครอบครัว ดานความเสี่ยงตางๆ ภายในสถานศึกษา เปนตน โดยมอบหมายรอง ผูอํานวยการฝายวิชาการ     

เพ่ือดูแลเอาใจใสกลุมนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูวิชาสามัญในระดับมัธยมคอนขางต่ํา โดยจัดอาจารยวิชา

สามัญชวยสอนและปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่ออนใหกลุมนักเรียนดังกลาวนอกเวลาเรียน ปกติเปนกรณีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 


