
 

 

ตัวบงชี้ที่  1.9 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอตัลักษณสาขาวิชาชีพ 

คําอธิบาย 

สถานศึกษาจัดใหมีนโยบายและมาตรการสงเสริมคุณภาพการศึกษาดานการพัฒนาอัตลักษณ       

ของผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     

โดยมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ ในผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สงเสริมสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาในแตละสาขาใหเปนไป

ตามอัตลักษณสาขาวิชาชีพ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาแตละสาขาวิชามีอัตลักษณที่ตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ 

การประเมิน 

1.  สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสําเร็จการศกึษาเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

2.  สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาที่สอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

3.  สถานศึกษาดําเนินการใหมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพแกผูสําเร็จ   

     การศึกษา  

4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

 2. แผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาที่สอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

3. ขอมูลโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแกผูสําเร็จการศึกษา 

4. รายวิชาที่บูรณาการเขากับอัตลักษณสาขาวิชาชีพ  

5. ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาอัตลักษณของแตละสาขาวิชาชีพ  

       เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ขอ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดีเลิศ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3 3 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2 2 คะแนน ปานกลาง 

มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 1 คะแนน กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นางสาวศิริขวัญ      จันทรพลอย 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  หัวหนาแผนกทุกสาขาวิชาชีพ 



 

 

สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสําเร็จการศกึษาเขารวมโครงการพัฒนา 

อัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

 

ม ี

2. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาท่ีสอดคลองกับ 

อัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

ม ี

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณ 

สาขาวิชาชีพแกผูสําเร็จการศกึษา  

ม ี

4. สถานศึกษาสนับสนุนใหมีการบูรณาการรายวิชาชีพเพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

ม ี

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนา 

อัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

ม ี

 

สรุปผลตัวบงชี ้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ขอ1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอตัลักษณสาขาวิชาชีพ  

          เชิงปริมาณ  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

กระบวนพัฒนาอัตลักษณทางวิทยาลัยไดมีกระบวนการในการพัฒนาทุกชั้นป ทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อ

การพัฒนาที่เปนระบบและครอบคลุม โดยผูที่สําเร็จการศึกษาจะผานกระบวนการตางๆ จนมีคุณลักษณะที่โดด

เดน และมีอัตลักษณท่ีเหมาะสมตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 380 คน เขารวมโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ 374 คน คิดเปนรอยละ 98.42 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ที ่ สาขาวิชา 

จํานวนโครงการพัฒนา 

อัตลักษณ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 
เขารวม

โครงการ 
รอยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 42 41 97.62 

2 สาขาการบัญชี 2 2 60 60 100 

3 สาขาการตลาด  2 2 29 27 93.1 



 

 

7 สาขาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 

5 5 85 85 100 

5 สาชาชางยนต 5 5 119 119 100 

6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 1 1 17 17 100 

7 สาขาชางไฟฟา 1 1 28 25 89.29 

รวม 18 18 380 374 98.42 

ตารางการวางแผนงานแสดงกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ       ของ 

รวมทั้งรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษา   ใน

แตละสาขาวิชาชีพ จํานวนผูที่เขารวมโครงการ โดยแยกตามภาคเรียนดังรายละเอียดสถานศึกษาดําเนินการให

มีโครงการสงเสริมดานการพัฒนาอัตลักษณแกผูสําเร็จการศึกษา จึงมีการจัดทําขอมูลโครงการสงเสริมดานการ

พัฒนาอัตลักษณแกผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพ

และวิธีการประเมินดังตอไปนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

1. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อัตลักษณสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่ ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณผูเรียน รายวิชาที่บรูณาการ กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียน

ที่เขารวม

โครงการ 

1 

 

สื่อสรางสรรคการออกแบบ 

Brochures    

คอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ     

CC101 42 

2 
ถายภาพและออกแบบสื่อโฆษณา 

  

คอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพ่ืองาน

อาชีพ     

CC201 38 

3 IT Computer  
โปรแกรมมัลติมีเดีย

เพ่ือการนําเสนอ  
CC301 38 

4 
ออกแบบ Web Application 

  

การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร  

CP/CG 401-2 

CP/CG 501-2 

22 

8 

 

 

 

 

 



 

 

1. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อัตลักษณสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 

อัตลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 

 

สื่อสรางสรรคการ

ออกแบบ 

Brochures  

    จัดกิจกรรมใหนักศึกษาทําสื่อ

แผนพับนําเสนอ เทคโนโลยีที่

ทันสมัยในปจจุบันและอนาคต 

และนําสื่อที่ตนเองไดจัดทํานั้นไป

นําเสนอตอชุมชน  

ประเมินผานรายวิชา 

 

2 ถายภาพและ

ออกแบบสื่อ

โฆษณา   

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ

ออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การ

ถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงานที่

เปนรูปธรรม (Story Board) 

การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใช

ภาษา การนําเสนอขอมูล  

ประเมินผานรายวิชา 

 

3 IT Computer   การปรับแตงไบออส การจัดการ

พารทิชันของฮารดดิสก การ

ติดตั้งและแกปญหา

ระบบปฏิบัติการ windows การ

ติดตั้งไดรเวอรอุปกรณตางๆ 

ประเมินผานรายวิชา 

 

4 ออกแบบ Web 

Application 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 

คําสั่งรับและแสดงผลขอมูล

จัดการแฟมขอมูลเบ้ืองตน 

เครื่องมือชวยเขียนโปรแกรมการ

เขียนโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับ

งานธุรกิจ   

ประเมินผานรายวิชา 

 

 

 

 



 

 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 
กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ 

รายวิชาโครงการ 

รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นป 

 

AC101 

AC201 

AC 301 

AC302 

AC 401 

AC501 

115 

29 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ เชี่ยวชาญการบัญชี : 

กิจกรรมการสอบสมรรถ

ประจําวิชาของนักศึกษาแต

ละชั้นป 

มีมาตรฐานการทํางาน :  

ซื่อสัตยบริการ : บริการ

วิชาชีพสูชุมชนโดยกาวสู

มาตรฐานสากล : จัดการ

ส อ บ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี

ภาษาอังกฤษผานรายวิชา

สมรรถนะ ประจําชั้นป 

--ตรวจเช็คการแตงกายทุก

วันอัตลักษณและจัดสอบอัต

ลักษณ 

ตามมาตรฐานรายวิชา 

--กิจกรรมวัดแววความถนัด

ทางวิชาชีพ และ 

ผานรายวิชาโครงการ 

--รายวิชาสมรรถนะ ประจํา

ชั้นป 

 

 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณสาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรค 

สูการเปนผูประกอบการใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ 

กลุม

นักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวม

โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ  

สาขาการตลาด 

การตลาด 

 

MK 101 

MK 201 
68 



 

 

 MK 301 

การตลาด 

 

MK 401 

MK 501 
11 

ธุรกิจคาปลีก 
RM 101 17 

 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณสาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรค 

สูการเปนผูประกอบการใหม 

 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ  

สาขาการตลาด 

เพ่ือใหความรู

เก่ียวกับ 

อัตลักษณ คุณคาและ

ความสําคัญของ 

อัตลักษณนักศึกษา 

ใหความรเก่ียวกับการ

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณท่ี

เปนจุดแข็งวาดวยความ

อดทน พากเพียร 

 

 

4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 TI Best Personality Personality in 

Tourism 

TG101 

TG102 

HM101 

HM102 

32 

27 

29 

25 

2 TI Good Language Chinese 

Communication 

TI 201 

TI 202 

TI 203 

30 

30 

24 

3 Junior Tours Tour Guide TI 301 

TI 302 

30 

44 

4 Tourism Resources Tourism TG 401-2 24 



 

 

Resources HM 401-2 24 

5 International Tourist 

Behavior 

Tourist Behavior 
TG 501-2 11 

 

4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 

อัตลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 TI Best Personality โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการมี

บุคลิกภาพที่ดีผานกิจกรรมหนา

ชั้นเรียนในการนําเสนอหัวขอ

ตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ฝก

ปฏิบัติในการพูด การใชน้ําเสียง 

กิริยาทาทาง การยืน การใช

สายตาและการแตงกายใหมี

ความเหมาะสม 

ประเมินผานรายวิชา 

 

2 TI Good Language โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการมีทักษะ

ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ

ที่ดีผานกิจกรรมหนาชั้นเรียนใน

การสื่อสารภาษาจีนกับอาจารย

เจาของภาษา เก่ียวกับการ

สื่อสารภาษาจีนใชีวิตประจําวัน 

เชน การทักทาย การแนะนํา

ตัวเอง การสอบถามความ

ตองการเบ้ืองตน 

 

3 Junior Tours โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการมีความ

รอบรูผานกิจกรรมในชั้นเรียน

ผานการฝกปฏิบัติจริงในการ

ปฏิบัติการจัดนําเท่ียว ขั้นตอน

ในการนําเท่ียว โดยจําลอง

 



 

 

สถานที่ในวิทยาลัยเปนสถานที่

ทองเท่ียว จัดนําเท่ียวบรรยาย

สถานที่ทองเที่ยว อํานวยความ

สะดวกใหแกนักทองเที่ยวและ

การแกไขปญหาเฉพาะหนาใน

การจัดนําเท่ียว 

4 Tourism Resources โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการพัฒนา

บุคลิภาพและการใชภาษาใน

การสื่อสารที่ดีผานกิจกรรมใน

ชั้นเรียน การฝกปฏิบัติในการ

นําเสนอการสื่อความหมาย

ทรัพยากรการทองเที่ยวโดยการ

จัดการวางแผนการสื่อ

ความหมาย การตีความหมาย 

การสื่อสารเผยแพรขอมูล 

และการระดมความคิดรวมกัน

ในชั้นเรียน 

 

5 International Tourist 

Behavior 

การฝกปฏิบัติในการนําเสนอ

การคนควาหาขอมูล การศึกษา

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว

นานาชาติ เชน ชาวอาเซียน 

ชาวเอเชีย ชาวยุโรป ในดาน

พฤติกรรมการทองเท่ียว การใช

บริการหองพัก การรับประทาน

อาหาร การแตงกาย 

และความเปนอยู แลวนําเสนอ

ในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. สาชาชางยนต   

อัตลักษณสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลย ี

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 
กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 สิ่งประดิษฐโมเดลสามมิติ 
รายวิชางานเขียน

แบบเบื้องตน 

AU 101 

AU 102 

AU 103 

33 

30 

32 

2 บอรดสัญลักษณเตือนภายใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยใน

งานอุตสาหกรรม 

AU 201 

AU 202 

AU 203 

41 

43 

39 

3 เสาตั้งฝกปฏิบัติขับรถยนต 

งานขับรถยนต 

AU 301 

AU 302 

AU 303 

33 

34 

35 

4 ชุดทดลองความตึงผิวของเหลว ความตึงผิว AU 401-2 21 

5 การทดลองการนําความรอนของ

โลหะ 

การนําความรอน

ของโลหะ 
AU501-2 17 

 

5. สาชาชางยนต 

อัตลักษณสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลย ี

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการ

ประเมินผล

กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 สิ่งประดิษฐโมเดลสามมิติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา

ทักษะหลักการผานการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับรายวิชางานเขียนแบบ

เบื้องตน 

ประเมินผาน

รายวิชา 

 

2 บอรดสัญลักษณเตือน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงอันตราย

ตางๆจากการทํางานเพ่ือใหนักศึกษา

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติงาน

อยางปลอดภัยโดยปราศจาก

อุบัติเหตุนักศึกษามาสารถบอก

ความหมายสัญลักษณของบอรด

 



 

 

ภายในโรงงาน 

3 เสาตั้งฝกปฏิบัติขับรถยนต เพ่ือใชสําหรับฝกปฏิบัติขับรถยนต

เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกขับรถดวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันอุบัติเหตุจาก

การฝกปฏิบัติขับรถยนต 

 

4 ชุดทดลองความตึงผิว

ของเหลว 

เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงน้ําหนัก

จําเพาะของเหลวแตละชนิดเพื่อให

นักศึกษาทราบถึงความสมดุลของ

คานระหวางเหลวแตละชนิดเพ่ือให

นักศึกษาไดทดลองผานการ

ปฏิบัติงานจริงจากชุดทดลอง 

 

5 การทดลองการนําความ

รอนของโลหะ 

เพ่ือทดลองการนําความรอนของ

โลหะ เหล็ก ทองแดง และ

ทองเหลือง เพ่ือใหนักศึกษาไดทําการ

ทดลองโดยใชอัตลักษณชางยนต 

นักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนทีม 

 

6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

อัตลักษณสาขา : ปลอดภัยเปนสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 
กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา

อิเล็กทรอนิกส 

EL 101 

EL201 

EL301 

EL 401 

71 

 

6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

อัตลักษณสาขา : ปลอดภัยเปนสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองใหมีคณุลักษณะ 

และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน

สาขาวิชาชีพตรงตามอัตลักษณ

ประเมินตาม

รายวิชา 

 



 

 

ของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 

คือ ทํางานดวยความปลอดภัย 

ใสใจทุกความประณีต

สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(SAFETY TIDY INNOLOGY)

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน

สาขาวิชาชีพ 

 

7. สาขาชางไฟฟา 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเปนเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 
กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 
บุคลิกดี มีทักษะเปนเลิศ กอเกิด

นวัตกรรมใหม 

ติดตั้งระบบไฟฟา

ภายในอาคาร 
EP 101 37 

ติดตั้งไฟฟานอก

อาคาร 
EP 201 50 

ระบบ

เครื่องปรับอากาศ

และซอมบํารุง 

EP 301 34 

7. สาขาชางไฟฟา 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเปนเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่

ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

วิธีการดําเนินการ 

วิธีการ

ประเมินผล

กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 

บุคลิกดี มีทักษะ

เปนเลิศ กอเกิด

นวัตกรรมใหม 

นักศึกษาปวช 1 ทําการทดลองการ

ติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร 

นักศึกษาปวช 2 ทําการทดลองการ

ติดตั้งโคมไฟถนนและติดตั้งไฟฟานอก

อาคาร 

นักศึกษาปวช 3 ทําการทดลองการ

ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและซอม

บํารุง 

ประเมินผาน

รายวิชา 

 



 

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2561 

1. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อัตลักษณสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนา 

อัตลักษณผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 

 

CC Identity Project ปวช. 1 ผานรายวิชา

จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร 

ปวช. 2 ผานรายวิชา

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

Printed Material 

ปวช. 3 ผานรายวิชา

มัลติมีเดียโปรแกรม 

MultimediaProgram 

CC101 

CC201 

CC301 

118 

ปวส. 1 CP CG 401-2 

ผานรายวิชา 

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 

ปวส. 2 CP CG 501-2 

ผานรายวิชา โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

งานวิจัย 

CP CG 401-2 

CP CG 501-2 
38 

 

1. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อัตลักษณสาขา : นวัตกรรมทันสมัย  กาวไกลดวยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 CC Identity Project เปนกิจกรรมผานรายวิชาในสาขา

เพ่ือสงเสริมอัตลักษณ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีคุณลักษณะ

และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอัต

ลักษณสาขา 

ประเมินผานรายวิชา 

 

 



 

 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 

กลุม

นักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารวม

โครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ 

รายวิชาโครงการ 

รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นป 

 

AC101 

AC201 

AC 301 

AC302 

115 

AC 401 

AC501 
29 

 

2. สาขาการบัญชี 

อัตลักษณสาขา : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการทํางาน ซื่อสัตยบริการ กาวสูมาตรฐานสากล 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ เชี่ยวชาญการบัญชี : กิจกรรม

การสอบสมรรถประจําวิชา

ของนักศึกษาแตละชั้นป 

มีมาตรฐานการทํางาน :  

ซื่อสัตยบริการ : บริการ

วิชาชีพสูชุมชนโดยกาวสู

มาตรฐานสากล : จัดการสอบ

การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ

ผานรายวิชาสมรรถนะ ประจํา

ชั้นป 

--ตรวจเช็คการแตงกาย

ทุกวันอัตลักษณและจัด

สอบอัตลักษณ 

ตามมาตรฐานรายวิชา 

--กิจกรรมวัดแววความ

ถนัดทางวิชาชีพ และ 

ผานรายวิชาโครงการ 

--รายวิชาสมรรถนะ 

ประจําชั้นป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณสาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรค 

สูการเปนผูประกอบการใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ 

กลุม

นักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวม

โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ  

สาขาการตลาด 

การตลาด MK 101 

MK 201 

MK 301 

68 

การตลาด MK 401 

MK 501 
11 

ธุรกิจคาปลีก RM 101 17 

 

3. สาขาการตลาด 

อัตลักษณสาขา : เทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ กอเกิดนวัตกรรม  ผูนําทางดานความคิด สรางสรรค 

สูการเปนผูประกอบการใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ  

สาขาการตลาด 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ 

อัตลักษณ คุณคาและ

ความสําคัญของ 

อัตลักษณนักศึกษา 

ใหความรเก่ียวกับการ

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณท่ี

เปนจุดแข็งวาดวยความ

อดทน พากเพียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวม

โครงการ 

1 Art of Service in Hospitality Art of Service in 

Hospitality 

TG101 

TG102 

HM101 

HM102 

27 

32 

29 

25 

2 Chinese communication Chinese 

communication 

TI 201 

TI 202 

TI203 

30 

30 

24 

3 Tourism Behavior Tourism Behavior TI 301 

TI 302 

30 

44 

4 Hotel Operation Hotel Operation TG401-2 

HM 401-2 

24 

24 

5 Thai Studies for Tourist Thai Studies for 

Tourist 
TG 501-2 11 

 

4. คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู  สูงานบริการ 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 Art of Service in 

Hospitality 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการมี

บุคลิกภาพที่ดีผานกิจกรรมหนา

ชั้นเรียนในการนําเสนอหัวขอ

ตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ฝก

ปฏิบัติจริงในหัวขอศิลปะการ

ใหบริการ ฝกปฏิบัติในการพูด 

การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การ

ยืน การใชสายตา และการแตง

ประเมินผานรายวิชา  

Art of service in 

hospitality 

 

 



 

 

กายใหมีความเหมาะสม 

2 Chinese 

communication 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานการมีทักษะใน

การสื่อสารภาษาตางประเทศที่ดี

ผานกิจกรรมหนาชั้นเรียนในการ

สื่อสารภาษาจีนกับอาจารย

เจาของภาษา เก่ียวกับการสื่อสาร

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เชน

การทักทาย การแนะนําตัวเอง 

การสอบถามความตองการ

เบื้องตน 

ประเมินผานรายวิชา  

Chinese 

communication  

 

3 Tourism Behavior การปฏิบัติงานกลุมในการเรียนรู

ขอควรปฏิบัติขณะนําเท่ียวใน

สถานะผูนําเที่ยวและในสถานะ

นักทองเที่ยวตามสถานที่

ทองเท่ียวประเภทตางๆ เพ่ือ

นําไปประยุกตใชในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา  

Tourism Behavior 

 

4 Hotel Operation โดยการสงเสริมใหนักศึกษามี

ความรูและเขาใจในการ

ดําเนินงานและการจัดการของ

โรงแรมในแตละตําแหนงโรงแรม 

ซึ่งมีการดําเนินการสอนหลาย

อยาง เชน แผนกหองอาหาร 

แผนกหองครวั แผนกบารและ

เครื่องดื่มโดยมีการฝกปฏิบัติจริง

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือกาวสูความ

เปนมืออาชีพในอนาคต 

ประเมินผานรายวิชา  

Hotel Operation 

 

5 Thai Studies for 

Tourist 

โดยการสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาตนเองดานความรอบรูผาน

กิจกรรมในชั้นเรียนการฝกปฏิบัติ

ในการนําเสนอการคนควาหา

ขอมูล การฝกปฏิบัติการนําเที่ยว

การนําเนอขอมูลแหลงทองเที่ยว

ประเมินผานรายวิชา  

Thai Studies for 

Tourist 

 



 

 

ที่ถูกตอง ประวัติศาสตรไทยแต

ละยุคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูและพรอมสูความเปนมือ

อาชีพดานการเปนผูนําเที่ยว 

 

5. สาชาชางยนต 

อัตลักษณสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลย ี

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 
กลุมนักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 การใชสีแบงพ้ืนที่ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
งานเชื่อมและ

โลหะแผนเบื้องตน 

AU101 

AU102 

AU103 

33 

30 

32 

2 บอรดแสดงสัญลักษณการตอวงจร

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

การตอวงจรนิวเม

ติกสและไฮดรอ

ลิกส 

AU201 

AU202 

AU203 

41 

43 

39 

3 การตอวงจรไฟฟาแสงสวางรถยนต 

และเทคโนโลยีหลอดไฟฟารถยนต ไฟฟารถยนต 

AU301 

AU302 

AU303 

33 

34 

35 

4 บอรดแสดงสูตรการคาํนวณความ

แข็งแรงของวัสดุ 

คํานวณความ

แข็งแรงของวัสดุ 
AU 401-2 21 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 

นิวเมติกส 
ระบบนิวเมติกส AU 501-2 17 

5. สาชาชางยนต 

อัตลักษณสาขา : ทํางานปลอดภัย  มีใจบริการ กาวทันเทคโนโลย ี

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการประเมินผล

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 การใชสีแบงพ้ืนที่ความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได

พัฒนาทักษะหลักการผาน

การปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับรายวิชางาน

เชื่อมและโลหะแผน

เบื้องตนเพ่ือใหนักศึกษา

สามารถเขาใจหลักการใช

เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถเลือกพื้นที่

ในการปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัย  



 

 

พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

2 บอรดแสดงสัญลักษณการตอ

วงจรนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ

ถึงข้ันตอนการตอวงจรนิว

เมติกสและไฮดรอลิกส

เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง

สัญลักษณของวงจรนิวเม

ติกสและไฮดรอลิกส

นักศึกษามาสารถตอวงจร

ในระบบนิวเมติกสและไฮ

ดรอลิกส 

ประเมินผาน

รายวิชา 

 

3 การตอวงจรไฟฟาแสงสวาง

รถยนต และเทคโนโลยีหลอด

ไฟฟารถยนต 

เพ่ือใหนักเรียนตอวง

วงจรไฟฟาแสงสวาง

รถยนต 

เพ่ือใหนักเรียนไดนําเสนอ

เทคโนโลยีหลอดไฟฟา

รถยนตสมัยใหม 

เพ่ือใหนักเรียนบูรณาการ

ใชอัตลักษณของสาขางาน

ชางยนตเขากับวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

ประเมินผาน

รายวิชา 
 

4 บอรดแสดงสูตรการคํานวณ

ความแข็งแรงของวัสดุ 

เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง

ตัวแปรในสูตรการคํานวณ

เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง

สูตรความเคนแรงดึง 

ความเคนแรงตัด ความ

เคนแรงเฉือน และ

ความเครียด 

ประเมินผาน

รายวิชา 

 

5 ชุดสาธิตการทํางานระบบ 

นิวเมติกส 

เพ่ือทดลองการทํางาน

ระบบนิวเมติกสและไฮ

ดรอลิกส 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทําการ

ประเมินผาน

รายวิชา 
 



 

 

ทดลองโดยใชอัตลักษณ

ชางยนต 

นักศึกษาไดฝกฝนการ

ทํางานเปนทีม 

 

6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

อัตลักษณสาขา : ปลอดภัยเปนสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

รายวิชาที่บรูณา

การ 

กลุม

นักศึกษา 

จํานวนผูเรียน

ที่เขารวม

โครงการ 

1 Safety Tidy Innology 
รายวิชาในสาขา

อิเล็กทรอนิกส 

EL 101 

EL201 

EL301 

EL 401 

71 

 

6. สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

อัตลักษณสาขา : ปลอดภัยเปนสิ่งนํา  ทํางานดีมีคุณภาพ   สรางนวัตกรรมทันสมัย  

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัต

ลักษณผูเรียน 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการ

ประเมินผล

กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 Safety Tidy Innology เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา

ตนเองใหมีคุณลักษณะ และ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมในสาขา

วิชาชีพตรงตามอัตลักษณของสาขา

วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส คือ ทํางาน

ดวยความปลอดภัย ใสใจทุกความ

ประณีตสรางสรรคนวัตกรรม

เทคโนโลยี (SAFETY TIDY 

INNOLOGY)เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

ไดพัฒนาทัศนคติดี และถูกตองใน

สาขาวิชาชีพ 

ประเมินตาม

รายวิชา 

 

 

7. สาขาชางไฟฟา  อัตลักษณสาขา :  



 

 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเปนเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่
ชื่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 
รายวิชาที่บรูณาการ 

กลุม

นักศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ 

กิจกรรมวัดแววความถนัด

ทางวิชาชีพ 
EP 101 37 

กิจกรรมวัดแววความถนัด

ทางวิชาชีพ 
EP 201 42 

ผานรายวิชาโครงการ EP 301 26 

 

7. สาขาชางไฟฟา 

อัตลักษณสาขา : บุคลิกดี   มีทักษะเปนเลิศ  กอเกิดนวัตกรรมใหม 

ที ่

ชื่อโครงการ

พัฒนาอัตลักษณ

ผูเรียน 

วิธีการดําเนินการ 

วิธีการ

ประเมินผล

กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม อัตลักษณ 

บุคลิกดี : ตรวจเช็คการแตงกาย

ทุกวันอัตลักษณและจัดสอบอัต

ลักษณตามมาตรฐานรายวิชา 

มีทักษะเปนเลิศ: บริการวิชาชีพสู

ชุมชนโดยกิจกรรมวัดแววความ

ถนัดทางวิชาชีพผานรายวิชา

โครงการ 

กอเกิดนวัตกรรมใหม : บริการ

วิชาชีพสูชุมชนโดยกิจกรรมวัด

แววความถนัดทางวิชาชีพผาน

รายวิชาโครงการ 

ประเมินผาน

รายวิชา และ

ผานการประเมิน

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางผลสรุปการเขารวมโครงการพัฒนาอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินอตัลักษณของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  

วิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาผูเรียนโดยใหมีรายวิชาเรียนบูรณาการเขากับอัตลักษณของแตละสาขา

วิชาชีพโดยมีรายละเอียด ผลการประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ ทุกสาขา

อาชีพมีการจัดบูรณาการรายวิชาเขากับอัตลักษณทุกสาขาวิชาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเร็จการการศึกษาในโครงการพัฒนาอัตลักษณ 

เขารวมโครงการ ผานการประเมิน รอยละ 

1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 41 41 100 

2 สาขาการบัญชี 60 60 100 

3 สาขาการตลาด 27 27 100 

4 คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 85 85 100 

5 สาชาชางยนต 119 119 100 

6 สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 17 17 100 

7 สาขาชางไฟฟา 25 25 100 

รวม 374 374 100 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

จากสถานประกอบการ มีผลการประเมิน 4.73 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจ อัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการจาก

ผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 380 คน 

ขอท่ี หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 
ผูสําเร็จการศึกษามีอัตลักษณสาขาวิชาชีพเหมาะสมกับสาขา

วิชาชีพของนักศึกษา 
4.75 ดีมาก 

2 ผูสําเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 4.61 ดีมาก 

3 ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 4.82 ดีมาก 

4 
ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ สามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
4.56 ดีมาก 

5 
ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศกึษา 
4.69 ดีมาก 

รวม 4.73 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ คอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน  41 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานนวัตกรรมที่ทันสมัย มีทั้งหมด 41  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑ   

คิดเปนรอยละ  90.55  สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.52 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีคิดที่กาวไกลดวยเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะหแกไขได  มีทั้งหมด 41  คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  93.82 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.69 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยูในสังคมไดอยางประสบความสําเร็จ มีมีทั้งหมด 

41  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 97.82 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว

อยูในระดับ 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 41  คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  100  สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยู       

ในระดับ 5 

 

 

 

 

 

หัวขอการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

เฉ
ลี่ย

 

ระ
ดบั

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท

ี่สดุ
 (

1)
 

1. ผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานนวัตกรรมที่

ทันสมัย 
36  5   90.55 4.52 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีคิดที่กาวไกลดวย

เทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะหแกไขได 
39 1 1   93.82 4.69 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีมีมิติทางสังคม สามารถอยู

ในสังคมไดอยางประสบความสําเร็จ 
40 1    97.82 4.89 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
41     100 5 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการบัญชี จํานวน 60 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถดานการคิดคํานวณ  จํานวน 60 คน  นักศึกษา

ที่ผานเกณฑคดิเปนรอยละ  96.89สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.84 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานการทํางาน ทํางานดีมีระเบียบ สะอาด จํานวน 60 คน  นักศึกษา

ที่ผานเกณฑคดิเปนรอยละ  90.22 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.51 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความซื่อสัตยและใจรักบริการ  จํานวน 60 คน  นักศึกษาที่ผานเกณฑคดิ

เปนรอยละ 96.89 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.84 

4. ผูสําเร็จการศึกษากาวสูมาตรฐานสากล โดยสามารถบันทึกบัญชีเปนภาษาอังกฤษได จํานวน 60 

คน  นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  93.33 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยู

ในระดับ 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษา จํานวน 60 คน  

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  97.78 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.88 
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1.ผูสําเร็จการศึกษามีเชี่ยวชาญการบัญชี สามารถ

ดานการคิดคํานวน 
38 17 5   96.89 4.84 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานการทํางาน 

ทํางานดี  มีระเบียบ สะอาด 
30 20 15   90.22 4.51 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความซื่อสัตยและใจรัก

บริการ 
38 17 5   96.89 4.84 

4. ผูสําเร็จการศึกษากาวสูมาตรฐานสากล โดย

สามารถบันทึกบัญชีเปนภาษาอังกฤษได 
32 25 3   93.33 4.66 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
40 15 5   97.78 4.88 



 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาการตลาด  จํานวน 27 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เลิศ มีการปรับใชเทคโนโลยีกับการตลาด           

มีท้ังหมด 27 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  91.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้ง

หมดแลวอยูในระดับ 4.55 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีกอเกิดนวัตกรรม คือมีแนวคิดใหมๆ ในการทํางาน มีทั้ งหมด 27            

คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  91.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว     

อยูในระดับ 4.55 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผูนําทางดานความคิด สรางสรรค สูการเปนผูประกอบการใหม มีทั้งหมด 27 

คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 85.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 27 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  94.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.7 
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1.ผูสําเร็จการศึกษามีเทคโนโลยีทางการตลาดที่

เลิศ มีการปรับใชเทคโนโลยีกับการตลาด 
23 2 2   91.00 4.55 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีกอเกิดนวัตกรรม คือมี

แนวคิดใหมๆ ในการทํางาน 
23 2 2   91.00 4.55 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผูนําทางดานความคิด 

สรางสรรค สูการเปนผูประกอบการใหม 
20 2 5   85.00 4.25 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
25 2    94.00 4.7 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  จํานวน 85 คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงานบริการในสถานประกอบการ  มีทั้งหมด 85  คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  95.76 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.78 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถดานภาษา มีทั้งหมด 85   คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปน

รอยละ  96.61 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.81 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาชีพของตนเอง  มีทั้งหมด 85  คน นักศึกษาที่ผาน

เกณฑคิดเปนรอยละ 96.27 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.81 

4. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ มีทั้งหมด 85  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปน    

รอยละ  88.64 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.43 

5. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 85  คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  91.02 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.55 
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1.ผูสําเร็จการศึกษามีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับงาน

บริการในสถานประกอบการ 
79 3 3   95.76 4.78 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถดานภาษา 80 2 3   96.61 4.83 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาชีพ

ของตนเอง 
80 3 2   96.27 4.81 

4. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 70 10 5   88.64 4.43 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
75 5 5   91.02 4.55 



 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาชาชางยนต จํานวน 119  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 119 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอย

ละ  94.12 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.70 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจท่ีรักการบริการ มีทั้งหมด 119  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอย

ละ  95.06 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.75 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน มีทั้งหมด 119 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคดิเปนรอยละ 95.53 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว         อยู

ในระดับ 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 119 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  97.88 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.89 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  95 12 12   94.12 4.70 

2. ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจที่รักการบริการ 97 15 7   95.06 4.75 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน 
98 19 1   95.53 4.77 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
100 10 9   97.88 4.89 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 17  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 17 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  

88.33 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.41 

2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 17  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  

85.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.25 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรมทันสมัย

ได  มีทั้งหมด17 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 90.83 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา

ทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.54  

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด 17 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  95.00 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูใน

ระดับ 4.75 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  11 2 4   88.33 4.41 

2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ 10 4 3   85.00 4.25 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรม

ทันสมัยได 

13 2 2   90.83 4.54 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
15 1 1   95.00 4.75 



 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศกึษาจากสถานประกอบการ 

สาขาวิชาชีพ สาขาชางไฟฟา จํานวน 25  คน   

จากตารางสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  มีทั้งหมด 25  คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอย

ละ  88.33 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.16 

2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ มีทั้งหมด 25   คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ  

94.17 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.70 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรมทันสมัย

ได  มีท้ังหมด 25 คน นักศึกษาที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 96.25 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษา

ทั้งหมดแลวอยูในระดับ 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขาวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีทั้งหมด25 คน 

นักศึกษาที่ผานเกณฑคดิเปนรอยละ  96.25 สวนระดับเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมดแลว        อยู

ในระดับ 4.81 
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1. ผูสําเร็จการศึกษามีการทํางานปลอดภัย  17 5 3   83.33 4.16 

2. ผูสําเร็จการศึกษาทํางานดีมีคุณภาพ 21 2 2   94.17 4.70 

3. ผูสําเร็จการศึกษามีความรอบรูกาวทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม ในการทํางาน สรางนวัตกรรม

ทันสมัยได 

23 2    96.25 4.81 

4. ภาพรวมความพึงพอใจตออัตลักษณสาขา

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
23 2    96.25 4.81 



 

 

ผลสะทอน: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวรเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ

พัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอตัลักษณสาขาวิชาชีพ 

 จากการเขารวมโครงการผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาอัตลักษณและ

กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ อยูในระดับดีมาก และเห็นควรใหมีกระบวนการพัฒนาอัตลักษณตอไป        

เพราะผูสําเร็จการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชนของอัตลักษณสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ      

ในอนาคต และเปนอัตลักษณที่สถานประกอบการณตางๆก็เห็นวาเหมาะสมตอสาขาอาชีพนั้นๆอีกดวย 

 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณแสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาไดมีการพัฒนาอัตลักษณตรงตาม     

อัตลักษณสาขาวิชาชีพทุกคน ซึ่งทางวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันใหผูสําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จ

และมีอัตลักษณท่ีโดดเดน เพ่ือสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตตอไปได 

 จากกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณทางวิทยาลัยก็ไดเห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการ

รวมดวยจึงไดมีการประเมินการพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาผานสถานประกอบการดวยซึ่งไดรับความรวมมือ

อยางดีเยี่ยมในการชวยประเมินและรวมกันพัฒนานักศึกษาไปพรอมๆกัน โดยสถานประกอบการที่ไดรวมมือ มี

มากมาย อาทิเชน สถานประกอบการทางราชการ ตํารวจทองเที่ยว  ธนาคาร บริษัทชั้นนําทั่วไป โรงแรมที่มี

มาตรฐานสากลทั่วไป บริษัททัวร สถานที่ทองเที่ยว เชนปางชาง สถานประกอบการสวนใหญใหคําชื่นชม

นักศึกษาวามีความพรอม และมีอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ และสถานประกอบการ อยางเหมาะสม 

  

จุดเดน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหผูสําเร็จการศึกษา     

ไดฝกทักษะการทํางานพื้นฐาน ( Skill For Work ) ใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการปฏิบัติอยางมีความสุข        

ในสิ่งที่ผูสําเร็จการศึกษาชอบและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพไดมองเห็นการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาเปน

สําคัญและวิทยาลัยเชื่อวาทักษะการทํางานพื้นฐานตางๆจะเกิดขึ้นไดนั้นผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณลักษณะ    

ที่โดดเดนในสาขาวิชาชีพอยางชัดเจนเพื่อขีดความสามารถในการทํางานในอนาคต โดยการกําหนดอัตลักษณ

ของผูสําเร็จการศึกษานั้นเปนการสรุปรวมกันของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย         

มีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษารวมกันวาผูสําเร็จการศกึษาจะมีลักษณะที่โดดเดนและ

เหมาะสมสูความตองการของสถานประกอบการในอนาคตตอไป  

 

จุดควรพัฒนา 

 เวลาในการเตรียมความพรอมในการเตรียมอุปกรณในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีนอย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละฐานใหเพียงพอตอการทํากิจกรรมโครงการ 

 


