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ส่วนที่ 1 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ใช้อักษรย่อว่า “ว.ท.ช.” ชื่อเดิมโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์  เป็น
วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลางสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22
๔/4 หมู่ที่ 6 ถนนท่าดินด า ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2525 เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี เริ่มแรก เปิดท าการสอนเพียง
แผนกเดียว คือ แผนกพาณิชยกรรม สาขาการบัญชีสาขาการขายและสาขาเลขานุการ โดยมีนายนิยม  วร
ปัญญา เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์    เป็นครูใหญ่ มีจ านวนนักศึกษา 44 คน คณะ
ครู   9 คน 
ปี 2526 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรมข้ึนมาอีก 3 

    สาขา คือ สาขาช่างยนต์, สาขาช่างไฟฟ้าก าลังและช่างก่อสร้าง รับนักศึกษาที่จบ ม.3, มศ.3 
    หรือ เทียบเท่า จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ 
    เป็น โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์  

ปี 2534 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบบ่าย) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
 สาขาการบัญชี, สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักศึกษาท่ีจบ ปวช.3 
ปี 2535 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเช้า-รอบบ่าย)ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักศึกษาที่จบ ปวช. 3 
ปี 2540 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเช้า-รอบบ่าย) 

  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี, สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ    
  นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย / หรือเทียบเท่า (ม.6) 

ปี 2543 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนระดับอุดมศึกษา 
   (ปริญญาตรี) เป็นศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์  
ปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ได้ขยาย

การศึกษา ถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาบริหารการศึกษา 
ปี 2551 ได้ขยายโรงเรียนสาขาชื่อโรงเรียนพุขามเทคโนโลยี (P-Tech)   
ปี 2554  ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ตามค าร้องที่ พ.ช.ร. 
 807/2554 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554  
ปี 2558 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ได้เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี                              

เป็นศูนย์บริการการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
ปี 2559   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร              

    วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตร 
    วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ปี ๒๕๖๒   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ        
    สาขาการวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก 

      ปัจจุบันมีครู  83 คน  นักศึกษา 1,524 คน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 

ประเภท    อาชีวศึกษา 
สังกัด    ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันก่อตั้งวิทยาลัย  16  พฤษภาคม  2525 
ผู้ก่อตั้ง    นายนิยม    วรปัญญา 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ นางรัชนี   มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เครื่องหมายของวิทยาลัย  รูปมือชูคบเพลิงล้อมรอบด้วยช่อราชพฤกษ์อยู่ในเฟือง 
          มือ             หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว ความส าเร็จ 
          คบเพลิง           หมายถึง ความสว่างไสวรุ่งโรจน์ 
          ช่อราชพฤกษ์        หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
          อักษรย่อของวิทยาลัย ว.ท.ช. 

ค าขวัญวิทยาลัย          ศึกษาให้รู้ คิดได้ ท าได้ ประกอบอาชีพได้ สามัคคี มีวินัย กลัวบาป กลัวจน 
ปรัชญาของวิทยาลัย  ความรู้  คู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์   ทักษะดี  มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์   ยิ้มง่าย  ไหว้สวย อ่อนน้อมถ่อมตน 
สีประจ าวิทยาลัย   สีเขียวและสีเหลือง 
    สีเขียว          หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
    สีเหลือง          หมายถึง ความมีคุณธรรมประจ าใจ ความร่มเยน็เป็นสุข 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย  ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูณ) 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย  ดอกราชพฤกษ์  (ดอกคูณ) 
สถานที่ตั้งวิทยาลัย  เลขที่ 244/4  หมู่  6  ถนนท่าดินด า  ต าบลล านารายณ์ 
    อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี 15130 
โทรศัพท์    0-3668-0114 
โทรสาร    0-3668-0114 
เว็บไซต ์    www.chaibadantech.ac.th 
เนื้อที่    25  ไร ่ - งาน    61  ตารางวา 
อาคารเรียน   4  หลัง 
อาคารประกอบ   4  หลัง 
อาคารพยาบาล   1  หลัง 
โรงอาหาร   1  หลัง 
หอประชุม   1  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์   1  หลัง 
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย “ความรู้ คู่ คุณธรรม” 

ความรู้ คือความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละวิชาทั้งแผนกบริหารธุรกิจแผนกช่างอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและฝึกฝนให้เกิดความช านาญพร้อมที่จะน าไปประกอบอาชีพได้คู่ คือ 
ควบคู่กัน ประกอบกัน   คุณธรรม หมายถึง ความมีศีลธรรม มีความกตัญญู และการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 
การจัดการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย รักความเป็น
ประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประวัติการก่อสร้างอาคารสถานที่ 
ปี 2524 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 18 ห้องเรียน (อาคาร 1) 
ปี 2533 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 28 ห้องเรียน (อาคาร 2) 
ปี 2534 ได้รับอนุญาตให้สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ชั้น จ านวน 3 หลัง 
ปี 2539 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 21 ห้องเรียน (อาคาร 3) 
ปี 2547 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 24 ห้องเรียน (อาคาร 4) 
ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques Industry 
ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ปี 2560    ได้ด าเนินการก่อสร้างห้องสุขาชายจ านวน 6 ห้อง 
 
นโยบายของวิทยาลัย 
 ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จึงให้ความส าคัญกับเยาวชนเป็น
อันดับแรก โดยมุ่งที่จะพัฒนา คือ 

1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันของตนเอง มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องกับการเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 3. ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  ตลอดจนความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์ธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 4. ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความสามารถเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมด้านวิชาการ ปฏิบัติการ ค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคม ให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 
 6. วิทยาลัยได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการที่ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
 7. ส่งเสริมผู้เรียน ให้รู้จักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัด สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข 
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถคิดแก้ปัญหา ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 
 9. วิทยาลัยจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตาม
ความถนัด และความสนใจ 
 10. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและจัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูร้บัใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ 
และผูอ้ านวยการ 

นางรชันี  มนูพพิฒัน์พงศ์ 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ฝ่ายบรหิารงานบุคลากร
และนกัศกึษา 

ฝ่ายบรหิารงบประมาณและ
วชิาการ 

1. งานงบประมาณและบัญช ี
2. งานธุรการ 
3. งานทะเบียนและพัสด ุ
4. งานเงินอุดหนุน 
5. งานวิชาการ 
6. งานทะเบียนวัดผลและ  
  ประเมินผล 
7.งานส่งเสริมหลักสูตรและ 
  แหล่งการเรยีนรู ้
8.งานวิจัยและนวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ  
   เรียนการสอน 
 
 
 

1. งานบุคลากร                                 
2. งานบริหารจัดการและ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. งานความร่วมมือ 
4. งานส่งเสริมระเบียบวินยั                       
5. งานคุณธรรมจริยธรรม                           
6. งานกิจกรรม 
7. งานส่งเสริมวัฒนธรรม 
8. งานนันทนาการ 
9. งานบริการและสวัสดิการ 
10. งานแนะแนว 
11.  อวท. 

 
 
 
 

1. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
2. งานแผนและนโยบาย 
3. งาน กยศ. และงาน 
    ทุนการศึกษา 
4. งานสัมพันธ์ชุมชน 
5. งานพัฒนาอาคาร 
    สถานท่ี 
6. งานโครงการพิเศษ 
 

ครปูระจ าชัน้ 

นกัศกึษา 

หวัหน้าสาขาวชิา 

หวัหน้าระดบัชัน้ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน (บุคลากร) ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
นางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์ 

 
นางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
งบประมาณและวิชาการ 
นางสาวสุมาลี    เดชศรี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร
และนักศึกษา 

นางโชติรส  ส่งสัยออ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวธนกร  ส่งสยัออ 

 งบประมาณ 
  1.นางอ้อยทิพย์    ยมจันทร์ 
  2.นางสาวกาญจนา   สัมฤทธิ์ 
  3.นางสาวภครัช    พึงขุนทด 
  4.นางสาวพิชชาพร   ศรีวิระ 
  5.นางกรปภา    นาทอง 
  6.นางสาวจินดาหรา  วันเที่ยง 
  7. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เพ็ง 
  8.นางสาวอาณัติญา  สิทธิหาโคตร 
 วิชาการ 
  1.นางจุไรรัตน์   กันไทยราษฎร์ 
  2.นางธัญญารัตน์   พยัคเลิศ 
  3.นางน้องนุช   ธรรมจันทร์ 
  4.นางสาวสุภักร์   โคตวงจันทร์ 
  5.นางอรพรรณ   เพิ่มวงศ์ 
  6.นายสุชาติ   ใจชื้น 
  7.นางสาวสุพิศพันธ์   บุบพันธุ์ 
  8.นางสาวกานติมา   หอมสุวรรณ 
  9.นางสาวพรทิพย ์  พ็ชรณรงค์ 
 10.นางสาวพาณิภัค    ทองสกุล 
 11.นายรุ่งโรจน์   สัชนา 
 12.นายคารม   อนันต์สลุง 
 13.นางสาวสุนิสา   บรรทัพ 
 14.นางสาวภัคกร   ปรพลธนวัต 
 15.นายสมศักด์ิ   เทพจิตร 
 16.นางสาวสุมิตรา  พลกล้า 
 17.นางสาวสุนันทา  พวงพิกุล 
 18. นางสาวชัญญา    อาจอาษา 
 19.นางสาววิชุพร      ยงยืน 
 20. นางสาวเพ็ญพร   เปี่ยมวัฒนา 
 

 บุคลากร 
  1.นางสาวธนัชพร บุญรอด 
  2.นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
  3.นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล 
  4.นางสาวศิราตรี ลาค า 
  5.นางณัฐริกา เรืองงาม 
  6.นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
  7.นายด ารัส อัฒพุทธ 
  8.นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ 
  9. นางสาวอัจฉรีย์ จ่ันกระแสร์ 
  10.นายวิริยะ อินยิ้ม 
  11. นางสาวศิวรัตน์  มิตรานนท์ 
  12.  นางสาวนารีญา กฤชบุญ 
 นักศึกษา 
  1.นายประสงค์ พานเมือง 
  2.นางพรรณี ดอกสน 
  3.นางศรีภาวิกา สินธุไชย 
  4.นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ 
  5.นางสาวปุญญพัฒน์  ทองสกุล 
  6.นายวิทวัส ปานรัตน์ 
  7.นายพงษ์สวัสด์ิ เพ็งสลุง 
  8.นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข 
  9.นายสุวัฒน์ ปัตตังเว 
  10.นางสายลม ยวงทอง 
  11.นายธนัตถ์ ซื่อกิจธนโภคิน 
  12.นางทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 
  13.นางสาวประทุมมา  พรานทนงค์ 
  14.นายประจักษ์ มาตย์นอก  
  15.นายพนมพร แก้วฤทธิ์. 
  16.นางสาวโชติรส จ าปาเทศ 
  17.นางสาวจุรีย์พร มังกรทอง 
  18.นางสาวสุนิสา คงคาชาติ 
  19.นางสาวกิรณา เรืองงาม 
  20.นางสาวสิริลักษณ์  หอมหวาน 
  21.นายก าธร          มังสิงห์จันทร์ 
 

 ประกนัคณุภาพ 
  1.นางสาวกาญจนา  เกษม 
  2.นางสาวอังคนา พานทอง 
  3.นางสาวสาริณ ี ใจสัมฤทธิ ์
  4.นางสาวเจนจิรา  เหมือนประเสริฐ 
 
 อาคารสถานที/่ซ่อมบ ารุง 
  1. นายนพดล มีส่ง 
  2.นายจิรายุ ศิลปานันทกุล  
  3.นายพีรวัส นาทอง 
  4.นายส าอางค ์ ชื่นอารมย์ 
  5.นายวิทรูย์ ส าริดเป่ีย 
  6.นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ม 
  7. นายกิตติพงษ์  วงษ์อิน 
  8. นายชัชวาล     เขียวเล็ก 
. 
 ทนุการศกึษา/ ชุมชน 
  1.นางวิภาพร กระจ่างจิต 
  2.นางภัคจริา บุญเวียง     
  3.นางสาวนันทกิานต ์ หมายเจริญ 
  4.นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน ์
  5.นายอนาวิน         เอี่ยมลออ 
   6. นางสาวชนกิานต์  อัฒพุทธ 

ครปูระจ าชัน้ 

นกัศกึษา 

หวัหน้าสาขาวชิา 

หวัหน้าระดบัชัน้ 

คณะกรรมการบรหิาร 
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แผนภูมิโครงสร้างงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

 
 

โครงสร้างงานประกันคุณภาพ 
 
 
 

นางรัชนี    มนูพิพัฒน์พงศ์ 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 

นางสาวธนกร  ส่งสัยออ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาทั่วไป 

 
 
 

นางสาวกาญจนา  เกษม 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 

นางสาวอังคณา  พานทอง    นางสาวนันทิกานต์  หมายเจริญ  นางสาวเจนจิรา  เหมือนประเสริฐ 
    ผู้รับผิดชอบด้านที่ 1         ผู้รับผิดชอบด้านที่ 2       ผู้รับผิดชอบด้านที่ 3 
 
 
 
 
 
  นายกิตติพงษ์  วงษ์อินทร์   นางสาวสาริณี  ใจสัมฤทธิ์ 
      ผู้รับผิดชอบด้านที่ 1       ผู้รับผิดชอบด้านที่ 1 
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  ปีการศึกษา   2564 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. นางรัชน ี มนูพิพัฒน์พงศ์ 
3. ผศ. สาวิกา กาญจนะ 
3. พล.อ. สรชชั วรปัญญา 
6. นางสาวสุมาล ี เดชศรี 
7. นางโชติรส ส่งสัยออ 
8 นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและวิชาการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบคุลากรและนักศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ศษ.ม 
คม. 

M.P.P.M. 
คม. 
คม. 
คม. 

 
หัวหน้าประเภทวิชา 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
นางโชติรส    ส่งสัยออ 
 

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     
นายนพดล มีส่ง   สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายวิทวัส ปานรัตน์  สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
หัวหน้าชั้นปี 
 ปวช.1     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   นางสายลม ยวงทอง 
 ปวช.1    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม       นายสุกิจ  จันทร์เพ็ญแข 
 ปวช.2     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   นางสาวธนัชพร  บุญรอด 
 ปวช.2     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม       นายสุวัฒน์ ปัตตังเว 
 ปวช.3     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร์ 
 ปวช.3     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์)  นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง 

ปวช.3     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้าก าลัง) นายวิชญ์รุจ   งามสีห์พิมล 
 ปวส.1    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           นางพรรณี ดอกสน 
 ปวส.2    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
 ปวส.1-2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า)  นายนพดล มีส่ง 
 ปวส.1-2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (เทคนิคเครื่องกล) นายวิทวัส ปานรัตน์ 
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ต าแหน่งพิเศษและบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีการศึกษา 2564 

 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

1 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและวิชาการ นางสาวสุมาลี เดชศรี 
2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบคุลากรและนักศึกษา นางโชติรส ส่งสัยออ 
3 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวธนกร ส่งสัยออ 
4 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ 
5 หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 
6 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
7 หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และเทคนิคเครื่องกล นายวิทวัส ปานรัตน์ 
8 หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง นายนพดล มีส่ง 
9 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว นางโชติรส ส่งสัยออ 

10 หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก นางสาวธนกร ส่งสัยออ 
11 นายทะเบียน นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ 
12 หัวหน้างานการเงิน นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
13 หัวหน้างานธุรการ นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
14 เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวภครัช พึงขุนทด 
15 เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง 
16 เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวอาณัติญา สิทธิหาโคตร 
17 หัวหน้างานพัสดุ นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
18 เจ้าหน้าที่พัสดุ นางกรปภา นาทอง 
19 เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา นางภัคจิรา บุญเวียง 
20 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นางสาวพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
21 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นางสาวสุนิสา คงคาชาติ 
22 เจ้าหน้าที่สโตร์ช่างยนต์ นายชัชวาล เขียวเล็ก 
23 เจ้าหน้าที่สโตร์ไฟฟ้า นายอนาวิน เอ่ียมละออ 
24 เจ้าหน้าที่ไอที นายด ารัส อัฒพุทธ 
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานวิชาการ ปีการศึกษา  2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

1) งานงบประมาณและ
บัญชี 

1. โครงการบริหารงบประมาณ นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ การเงิน 6,000 3.2.2 

 นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์     1. กิจกรรมจัดท าบัญชี/
งบประมาณ  

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง การเงิน 3,000 3.2.3 

      2. กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่าย 

นางสาวภครัช พึงขุนทด ฝ่าย 3,000  

2) งานธุรการ 2. โครงการงานธุรการ นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ ธุรการ 6,000  
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์     1. กิจกรรมงานสารบรรณ  นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ ธุรการ 3,000 3.2.1 
     2. กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์
นางสาวอาณัตญิา สิทธิหาโคตร 

ธุรการ 3,000 3.2.2 

3) งานทะเบียนและพัสดุ
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 

3. โครงการงานทะเบียนและ
พัสดุ 

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 12,000  

     1. กิจกรรมข้อมูลนักศึกษา
และรายวิชาสอน (MIS) 

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 2,000  

      2. กิจกรรมจัดท าบัตร
นักศึกษา 

นางสาวกรปภา นาทอง ทะเบียน 500  

      3. กิจกรรมทะเบียนสถิติ 
นักศึกษา  

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 500  

      4.กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาพัสดุ 
- ครุภัณฑ์  

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ครุภัณฑ์ 10,000 4.2 

4) งานเงินอุดหนุน 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 

4. โครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ เงิน
อุดหนุน 

4,000 4.2 

     1. กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง เงิน
อุดหนุน 

4,000 4.2 

       1.1. ค่าเครื่องแบบ นางสาวภครัช พึงขุนทด เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

นางสุวรรณ  มณเฑียรรัตน์ เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.3  ค่าหนังสือเรียน นางวิภาพร กระจ่างจิต เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง เงิน
อุดหนุน 

1,000  
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

 
 
 

5) งานวิชาการ 
นางจุไรรตัน ์กันไทยราษฎร ์

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร  นางจุไรรัตน์    กันไทยราษฎร์ สาขาวิชา 100,000 2.1.1/ 
2.1.2 

    1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร นางสาวสุนิสา บรรทัพ สาขาวิชา 5,000 2.1.1/ 
2.1.3 

    2. กิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ นางสาวสุนิสา บรรทัพ 
นางสาววิชุพร ยงยืน 

สาขาวิชา 90,000 2.1.1/ 
2.1.5 

     3. กิจกรรม MOU กับสถาน
ประกอบการ  

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ สาขาวิชา 4,000 2.1.1/ 
2.1.6 

     4. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
งานฝ่าย 

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ สาขาวิชา 1,000 3.2.1 

  6. โครงการฝึกงานลึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 20,000 1.8 

     1. กิจกรรมปฐมนิเทศการ
ฝึกงาน 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 500 1.8 

     2. กิจกรรมการนิเทศการ
ฝึกงาน 

นางสาวชัญญา อาจอาษา สาขาวิชา 4,000 1.8 

     3. กิจกรรมสรุปผลการ
ฝึกงาน + วิจัย 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 500 1.8 

    4.  กิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในโรงงาน 

นางสาวศิราตรี ลาค า สาขาวิชา 10,000 4.1 

    5. กิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภายใน 

นางสาววิชุพร ยงยืน สาขาวิชา 5,000 1.8 

5) งานวิชาการ 
นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร์ 

7. โครงการการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขาวิชา 10,000 4.1 

 8. โครงการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  

นางน้องนุช ธรรมจันทร์ คร ู 6,000 2.2.1 

    1. กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

นางน้องนุช ธรรมจันทร์ คร ู 3,000 2.2.2 

    2. กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

นางสาวชัญญา อาจอาษา คร ู 3,000 2.2.3 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

  9. โครงการนิเทศการสอน  นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ คร ู 5,000 2.2.2/ 
3.1.3 

    1. กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
 
 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ คร ู 5,000 2.2.2/ 
3.1.4 

6) งานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

10. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ สาขา 140,000 1.1 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ    1. กิจกรรมทดสอบวัดผล
และประเมินผล 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 

สาขา 100,000 1.1 

    2. กิจกรรมพัฒนาผลการ
เรียน 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ สาขา 20,000 1.1 

     3. กิจกรรมรางวัลแห่ง
ความส าเร็จ 

นางจุไรรัตน์  กันไทยราษฎร์ 
นายรุ่งโรจน์ สัชนา 

สาขา 10,000 1.1 

  11. โครงการติดตามนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษา (V-cop) 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ สาขา 10,000 1.8 

  12. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ สาขา 160,000 1.5 

        1. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ 

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางสาวสุมิตรา พลกล้า  

สาขา 80,000 1.5 

       2. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายใน 

นายคารม อนันต์สลุง สาขา 80,000 1.2 

  13. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)  
 

นางสาวสุพิศพันธ์  บุบพันธุ์ สาขา 60,000 1.7 

       1.  กิจกรรมเสริมความรู้ นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพันธุ์ สาขา 60,000   

  14. โครงการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ (VQ)   

นายสุชาติ ใจชื้น 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล  

สาขา 2,500 1.6 

7) งานส่งเสริมหลักสูตร
และแหล่งเรียนรู้ 

15.  โครงการส่งเสริมหลักสูตร  นางสาวสุภักร ์ โคตวงจันทร ์ สาขา 150,000 2.1.1 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์    1. กิจกรรมเสริมความรู้หน้า
เสาธง/ป้ายนิเทศ 

นางสาวสุภักร ์ โคตวงจันทร ์
นางสาวสุมินตรา พลกล้า 

สาขา 3,000 2.1.2 

    2. กิจกรรมแสดงผลงาน
วิชาการ (งานวิชาการ + OPEN 
HOUSE)  

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ สาขา 147,000 2.1.3 

  16.   โครงการศึกษาดูงาน นางสาวพาณิภัค ทองสกุล สาขา 270,000 4.2 

  17.  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว  
นางสาวสุพิศพันธ์  บุบพันธ์ 

สาขา 10,000 1.3 

     1. กิจกรรมอบรมนักศึกษา
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
(เขียนแผนธุรกิจ) 

นางสาวสุพิศพันธ์   บุบพันธ์ 
นางสาวภัคกร  ปรพลธนวัต 

สาขา 10,000 1.3 

  18. โครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัย  

นางศรีภาวิกา สินธุไชย กองกลาง 120,000 5.3 

     1. กิจกรรมจัดซื้อจัดหา
หนังสือ  

นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง กองกลาง 100,000 5.3 

     2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  นางศรีภาวิกา สินธุไชย กองกลาง 20,000 5.3 

    นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง กองกลาง    

    นางสาวเพ็ญพร เปี่ยมวัฒนา กองกลาง     

8) งานวิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ
เรียนการสอน 

19. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน
การสอนของครู 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขา 25,000 1.4 

นางสาวกานติมา หอม
สุวรรณ 

      1. กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน
การสอน 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขา 15,000 1.4 

       2. กิจกรรมเผยแพร่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
(เว็บไซต์) 

นางสาวเพ็ญพร เปี่ยมวัฒนา  สาขา 10,000 1.4 

8 งาน 19 โครงการ รวม     1,096,500   
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากรและนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบประ 
มาณ 

ข้อประเมิน 

1).งานบุคลากร 
นางโชติรส ส่งสัยออ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

นางสาวศิราตรี ลาค า ฝ่าย 250,000 3.1.3/ 
3.1.2 

      1. กิจกรรมสรรหาบุคลากร นางณัฐริกา เรืองงาม ฝ่าย 500 3.1.3/ 
3.1.2 

       2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 200,000 3.1.3 

       3. กิจกรรมปฐมนิเทศ
บุคลากร 

นางสาวศิราตรี ลาค า ฝ่าย 10,000 3.1.3 

       4. กิจกรรมส่งเสริมครู
ศึกษาต่อ  

นายวิริยะ อินยิ้ม ฝ่าย 500 3.1.1 

       5. กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 500 3.1.1 

2) งานบริหารจัดการและ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2. โครงการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศ 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ 

ฝ่าย 134,000 3.2.1/3.2.2
/5.4/5.5 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว      1. กิจกรรมจัดท าระเบียบ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ ฝ่าย 1,000 3.2.1 

      2. กิจกรรมจัดท าคู่มือครู
และบุคลากร 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 1,000 3.2.1 

       3. กิจกรรมคู่มือและ
แผนปฏิบัติงานฝ่าย 

นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ 

ฝ่าย 500 3.2.1 

       4. กิจกรรมจัดท าหนังสือ
รุ่น 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 500 3.2.1 

       5. กิจกรรมบริหารจัดการ
ระบบ MIS  (9 ด้าน) 

นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 

ฝ่าย 120,000 3.2.2/5.4/
5.5 

       6. กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ ฝ่าย 10,000 4.2 

       7. กิจกรรมข่าววิทยาลัย
และสังคมออนไลน์ 

นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

ฝ่าย 1,000 4.2 

3) งานความร่วมมือ 3. โครงการร้อยดวงใจ
ชัยพฤกษ์ 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ฝ่าย 801,000
  

3.2.1 

นางสาวธนัชพร บุญรอด     1. กิจกรรมติดตามประเมิน
ครูและบุคลากร 
 
 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 20,000 3.2.1 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อประเมิน 

     2. กิจกรรมประเมินตนเอง
ของครู (SAR) 

นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 1,000 3.2.1 

      3. กิจกรรมครูดีศรี ว.ท.ช. 
(ครูดีเด่น, หนึ่งแสนครูดี,ฯลฯ) 

นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ ฝ่าย 50,000 3.2.1 

      4. กิจกรรมจัดสวัสดิการ นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

ฝ่าย 500,000 3.2.1 

      5. กิจกรรมร้อยดวงใจ
ชัยพฤกษ์ 

นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ ฝ่าย 230,000 3.2.1 

     6. กิจกรรมมูลนิธินิยมชัย
และวรปัญญา 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ฝ่าย  - 3.2.1 

4) งานส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

4. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

นางสายลม ยวงทอง ชั้นปี 123,000 1.1/1.2 

นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข     1. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
นักศึกษา 

นางสาวโชติรส จ าปาเทศ ชั้นปี 30,000 1.1/1.2 

      2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

นางสายลม ยวงทอง ชั้นปี 10,000 1.1/1.2 

              3. กิจกรรมนักศึกษาพบครู
ประจ าชั้น (โฮมรูม) 

นายสุวัฒน์ ปัตตังเว ชั้นปี 5,000 1.1/1.2 

      4. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง ชั้นปี 10,000 1.1/1.2 

      5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางเทียนทิวา  วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ปวส.2, 
ปวช.3 

7,000 1.1/1.2 

     6. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว 

นายสุวัฒน์ ปัตตังเว ชั้นปี 50,000 1.1 

  5. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย นายสุกิจ   จันทร์เพ็ญแข ฝ่าย 11,000   

      1. กิจกรรมต ารวจประสาน
โรงเรียน 

นายประสงค์ พานเมือง 
นางสาวโชติรส จ าปาเทศ 

ฝ่าย 1,000 1.1 

      2. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร   

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง ฝ่าย 10,000 1.1 

5) งานคุณธรรมจริยธรรม 
นางสาวธนัชพร บุญรอด 

6. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ชั้นปี 458,000 1.2 

      1. กิจกรรมท าบุญวิทยาลัย นายประจักษ์ มาตย์นอก ฝ่าย 20,000 1.2 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อประเมิน 

                 2. กิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
พระ 

นางสาวกฤติยาพร  พิมพันธ์ ชั้นปี 3,000 1.2 

       3. วิทยาลัยวิถีพุทธ นางณัฐริกา เรืองงาม ชั้นปี 30,000 1.2 

      4. กิจกรรมบรรยายธรรม นางสาวธัญรดี ปัตตังเว ชั้นปี 10,000  

       5. คนดีศรี วทช. นางสาวจุรีพร มังกรทอง ชั้นปี 5,000   

  7. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

นางสาวจุรีพร มังกรทอง ชั้นปี 400,000 1.2 

6) งานกิจกรรม 
นางศรีภาวิกา สินธุไชย 

8. โครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

นางศรีภาวิกา สินธุไชย ชั้นปี 6,000 1.2 

     1. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

นายก าธร  มังสิงห์จันทร์ ชั้นปี 3,000 1.2 

      (3 มิ.ย.สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ) 

  ปวช. 3     

        (28 ก.ค. พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีฯ) 

  ปวส. 2     

      2. กิจกรรม 12 สิงหาคม นางสาวอังคนา พานทอง ปวช. 1 2,000 1.2 

      3. กิจกรรม 5 ธันวาคม นางสาวกิรนา เรืองงาม ปวช. 2 1,000 1.2 

        (วันชาติ, วันดินโลก)         

7) งานส่งเสริมวัฒนธรรม 
นางพรรณี ดอกสน 

9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นางพรรณี ดอกสน ชั้นปี 38,000 1.2 

     1. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

นางพรรณี ดอกสน ชั้นปี 1,000 1.2 

     2. กิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

นางสาววสาริณี ใจสัมฤทธิ์ ปวช.1 1,000 1.2 

      3. การสืบสานภูมิปัญญา
และ ศึกษาวัฒนธรรมไทย (งาน
แผ่นดินฯ) 

นางสาวกิรนา เรืองงาม ปวส. 1 4,000 1.2 

      4. กิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา  

นางเทียนทิวา  วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ปวช. 3 2,000 1.2 

     5. กิจกรรมอ าลาสถาบัน นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ ปวส. 2 30,000 1.2 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อประเมิน 

8) งานนันทนาการ 9. โครงการนันทนาการ นางสาวปุญญพัฒน์ ทองสกุล ฝ่าย 62,000 1.2 

นางสาวปุญญพัฒน์ ทอง
สกุล 

    1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาช่วง
พักกลางวัน 

นายพนมพร แก้วฤทธิ์ ฝ่าย 1,000 1.2 

     2. กิจกรรมวันเยาวชน นางสาวจุรีพร มังกรทอง ฝ่าย 10,000 1.2 

      3. กิจกรรมด้วยรัก ห่วงใย 
และผูกพัน 

นายรุ่งโรจน์ สัขนา ฝ่าย 50,000 1.2 

      4. กิจกรรมวันสันติภาพ
สากล 

นายสุชาติ ใจชื้น กองกลาง 1,000 1.2 

9) งานบริการและ
สวัสดิการ 

10. โครงการบริการและ
สวัสดิการ 

นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ ฝ่าย 250,000 4.3 

นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์      1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ นางสาวสุนิส า คงคาชาติ ฝ่าย 100,000 1.1 

      2. กิจกรรมจัดบริการให้กับ
นักศึกษา 

นายก าธร  มังสิงห์จันทร์ ฝ่าย 140,000   

        (ห้องพยาบาล, น้ าดื่ม, รถ)       

  11. โครงการอาชีวะบริการ นายวิทวัส ปานรัตน์ สาขา 10,000 4.3 

      1. กิจกรรมจิตอาสา นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล สาขา 10,000 4.3 

10) งานแนะแนว 
นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 

12. โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา  

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวนันทิกานต ์หมายเจริญ 

กองกลาง 125,000 1.1 

      1. กิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์ นางสุวรรณ   มณเฑียรรัตน์ ปวส.2 5,000   

   นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ ปวช.3     

    นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง  ปวช.3     

    นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล  ปวช.3     

       2. กิจกรรมว.ท.ช.+น.ร.ว. 
สัมพันธ์ 

นางสายลม ยวงทอง ปวช.1 20,000 1.1 

       3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นางสาวนันทิกานต ์หมายเจริญ กองกลาง 100,000 4.2 
10 งาน 12 โครงการ รวม      2,678,000  
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบ 

ประมาณ 
ข้อ

ประเมิน 

1) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

1. โครงการประกันคุณภาพ นางสาวกาญจนา เกษม กองกลาง 15,000 3.2.1 

   1. กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายนอก 

นางสาวกาญจนา เกษม กองกลาง 5,000 3.2.1 

    2. กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย 
(SAR  วิทยาลัย) 

นางสาวกาญจนา เกษม ฝ่าย 5,000 3.2.1 

      3.กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 
(SAR สาขาวิชา) 

นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ สาขาวิชา 5,000 3.2.1 

2) งานแผนและนโยบาย 
นางสาวอังคณา พานทอง 

2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาวิทยาลัย 

นางสาวอังคณา พานทอง ฝ่าย 6,000 3.2.1 

      1. กิจกรรมคู่มือและ
แผนปฏิบัติงานสาขาวิชา 

นางสาวอังคณา พานทอง สาขาวิชา 2,000 3.2.1 

     2. กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

นางสาวสาริณี ใจสัมฤทธิ์ ฝ่าย 2,000 3.2.1 

     3. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
และแผนปฏิบัติฝ่าย 
(วิทยาลัย) 

นางสาวสาริณี ใจสัมฤทธิ์ ฝ่าย 2,000 3.2.1 

3)  งานกยศ. และงาน
ทุนการศึกษาภายนอก
วิทยาลัย 
นางภัคจิรา บุญเวียง 

3. โครงการทุนการศึกษา นางภัคจิรา บุญเวียง 
นางสาวชนิกานต์ อัฒพุทธ 

ฝ่าย 9,000 4.2 

    1. กิจกรรมกองทุน  
กยศ. และ กองทุน กรอ.       

นางสาวนันทิกานต์  หมายเจริญ ฝ่าย 3,000 4.2 

       2. กิจกรรม
ทุนการศึกษาภายนอก
วิทยาลัย 

นางสาวชนิกานต์ อัฒพุทธ ฝ่าย 3,000 4.2 

     3. กิจกรรมทุนการศึกษา
ภายใน 

นางสาวอังคณา พานทอง ฝ่าย 3,000 4.2 

4) งานสัมพันธ์ชุมชน 
นางวิภาพร กระจ่างจิต 

4. โครงการชุมชนสัมพันธ์ นางวิภาพร กระจ่างจิต 
นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ 

ฝ่าย 466,000 4.2/4.3 

      1. กิจกรรมวันปิย
มหาราช 

นายอนาวิน เอ่ียมละออ ฝ่าย 1,500 4.2/ 
4.3 

       2. กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-
เจ้าแม่ล านารายณ์ 

นางวิภาพร กระจ่างจิต ปวช.2 3,000 4.2/ 
4.3 
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งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ข้อ
ประเมิน 

       3. กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ ฝ่าย 50,000 4.2/ 
4.3 

       4. กิจกรรมบริจาค
โลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล 

นางวิภาพร กระจ่างจิต ฝ่าย 10,000 4.2/ 
4.3 

       6. กิจกรรมไมตรีจิตผูก
มิตรชุมชน 

นางภัคจิรา บุญเวียง ฝ่าย 100,000 4.2/ 
4.3 

       7. กิจกรรมงานคืนสู่
เหย้าชาว วทช. 

นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ ฝ่าย 300,000 4.2 

       8. กิจกรรม ๑๓ 
ตุลาคม 
 (วันคล้ายวันสวรรคตฯ) 

นายอนาวิน เอ่ียมละออ ฝ่าย 1,500 4.2/ 
4.3 

5) งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
นายนพดล มีส่ง 

5. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

นายนพดล มีส่ง ฝ่าย 505,000 5.1/ 
5.2 

      1. กิจกรรมบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

นายพีรวัส นาทอง ฝ่าย 485,000 5.1/ 
5.2 

       2. กิจกรรม 5 ส. นายจิรายุ ศิลปานันทกุล ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       3. กิจกรรมความ
ปลอดภัยจากเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

นายส าอางค์  ชื่นอารมย์ 
นายอนาวิน เอ่ียมลออ 
นายชัชวาล เขียวเล็ก 

ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       4. กิจกรรมความ
ปลอดภัยอาคารและบริเวณ
ภายใน 

นายวิทูรย์ ส าริดเปี่ยม 
นายกิตติพงษ์ วงษอินทร์ 
นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ 

ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       5. กิจกรรมความ
ปลอดภัยปลอดโรค 

นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ ฝ่าย  5,000 5.1/ 
5.2 

5 งาน 6 โครงการ 6. โครงการพิเศษ นายกิตติพงษ์ วงษอินทร์   10,000   

รวม 1,011,000 
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ส่วนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน  25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ สมรรถนะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ เป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผล
การแข่งขันสมรรถนะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วยข้อการประเมิน 
จ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อการประเมินที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ข้อการประเมินที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ข้อการประเมินที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ข้อการประเมินที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ข้อการประเมินที่ 1.5 ผลการแข่งขันสมรรถนะวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ข้อการประเมินที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ข้อการประเมินที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี  21 ประกอบด้วยข้อการประเมินหลัก จ านวน 2 ข้อ และข้อการประเมินย่อย จ านวน 4 ข้อ  ดังนี้ 
 ข้อการประเมินหลักท่ี  2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ประกอบด้วยข้อการประเมินย่อย จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  2.1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  2.1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ 

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

ด้านที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้านที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อการประเมินหลักท่ี  2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วยข้อการประเมินย่อย จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  2.2.1 คุณภาพของการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญและน าไปในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประกอบด้วยข้อการประเมินหลัก
จ านวน 2 ข้อ และ ข้อการประเมินย่อย จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อการประเมินหลักท่ี  3.1  ครูผู้สอน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วยข้อการประเมินย่อย จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
  ข้อการประเมินย่อยที่  3.1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ข้อการประเมินย่อยที่  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
 

 ข้อการประเมินหลักท่ี  3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหาจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ มีข้อการประเมินย่อย จ านวน 2 
ข้อ ดังนี้ 
  ข้อการประเมินย่อยที่  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

  ข้อการประเมินย่อยที่  3.2.2 การบริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา 

 
 
 สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
ประกอบด้วยข้อการประเมินจ านวน  3  ข้อ ดังนี้ 
 ข้อการประเมินที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ข้อการประเมินที่  4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อการประเมินที่  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ด้านที่  ๓  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านที่  4  ด้านการมีส่วนร่วม 
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 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
หรือผู้ใช้บริการ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิด
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบด้วยข้อการประเมินจ านวน  5  ข้อ ดังนี้ 
 ข้อการประเมินที่  5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ข้อการประเมินที่  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ข้อการประเมินที่  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ข้อการประเมินที่  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 

สถานศึกษา 
 ข้อการประเมินที่  5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน 

ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่  5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก า กับดูแลการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จ านวน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ คือ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
๑) ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธิ์ในการพัฒนาคณุลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรูต้าม
รายการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 
๒) ด้านทักษะและการประยกุต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผูส้ าเรจ็การศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
๓) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิ ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคด์้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
๑) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
๒) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 
๓) ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตาม
รายการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 
๔) ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศกึษารายงานผลสมัฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดา้นการน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิ
ตามรายการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศกึษา  
 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
๒) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
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ส่วนที่ 4 
แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินงานประกันคุณภาพ 

แบบการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานมาตรฐานของสถานศึกษา ตามด้าน 5 ด้าน 25 ข้อ
ประเด็นการประเมิน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 

ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มี ไม่มี นางสาวอังคณา 

1.1 การดูแล
และแนะแนว
ผู้เรียน  
 

1.กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรยีนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่ศูนย์ก าหนด และลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 

  นางธัญญารัตน์ 

2. จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แดกข้าวของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

3. จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

4. จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

5. จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา    

6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา     

1.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
 

1.  จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา    

2. จ านวนผู้เรียนที่มคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และเสยีสละเพื่อส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีพอ
ผู้น า การแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคณุค่าและร่วมพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  นางพรรณี 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค ์

   

4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน    

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มี ไม่มี  

1.3 ผู้เรียนมี
สมรรถนะใน
การเป็นผู้
ประกอบหรือ
การประกอบ
อาชีพอิสระ 

1. เพื่อศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรอื
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็นผูป้ระกอบ
อาชีพหลักของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  นางสาวพาณิภัค 

2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปา้หมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพ 

   

3. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

   

4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดบั 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มี ไม่มี  

1.4 ผลงาน
ของผู้เรียน
ด้าน
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
งาน
สร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  

1.ผลการส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรยีนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 

  นางสาวประทุมมา 

2.การน านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เลิกงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับสถานศึกษา ดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 

   

3.รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัยใน
ระดับจังหวดั ประดับผ้า ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

   

1.5 ผลการ
แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 
 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนได้รบัการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาพ ระดับชาติ แล้วระดับ
นานาชาติ 

  นางอรพรรณ 

2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งใน
ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

   

1.6 ผลการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

1.กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

  นางสาวพิชชาพร 

2.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

   

3.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ช้ันปทีี่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

   

4.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 

   

5.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ช้ันปทีี่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 

   

1.7 ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับด้าน
อาชีวศึกษา 
V NET  
 

1.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

  นางสาวสุพิศพันธ์ 

2.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ช้ันปทีี่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

   

3.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

   

4.จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. ช้ันปทีี่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

   

5.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา วีเน็ตในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มี ไม่มี  
1.8 การมี
งานท าและ
ศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
 

1.กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  นางกรปรภา 

2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
ในปีที่ผ่านมา 

   

3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปวส. ในปีที่ผ่านมา 

   

4.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

   

5.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. 
ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

   

6.มีผลติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ 
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สรุปผลการประเมินตามด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางนี้  
ตารางท่ี ๑  ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าน้ าหนัก 

(๕๐) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก x ค่า

คะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๔ ดีเลิศ ๒ ๘ 
๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ยอดเยี่ยม ๒ 10 
๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

๑ ก าลังพัฒนา ๓ ๓ 

๔ ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น น วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๑ ๓ ดี 9 

๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๓ ดี ๒ ๖ 
๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม ๒๐ ๑๐๐ 
๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
4 ยอดเยี่ยม ๓ 12 

๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๕ ยอดเยี่ยม ๑๕ ๗๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 223 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ =    

ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

๒๕๐
 

๒ 
 
 
=   89.20 

สรุป ระดับคุณภาพวิทยาลัย ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    
  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 
  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)     
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
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ด้าน/ข้อประเมิน หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี ไม่มี นางสาวนันทิกานต์ 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   นางจุไรรัตน์ 
2.1.1 การพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

1.ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

  นางสาวสุนิสา 

2.การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

   

3.วีรสุการสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

   

4.มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ    
5.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    

2.1.2 การพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือการ
ปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดวิชา
เพิ่มเติม 

1.จ านวนสาขาวิชาสื่อสารอาหารที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 

   

2.จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  นางสาวสุภักร์ 

2.2 การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี ไม่มี  
2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้
สู่การ 

1.ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา    
2.แผนการจัดการเรียนรู้มีการบรูณาการ จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  นางน้องนชุ 

3.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเชน่ 
PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

   

4.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   

5.แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรปูแบบวธิีที่หลากหลาย 

   

1.2.2 การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

1.จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดของตลาด    
2. จ านวนครูผูส้อนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนสู่การปฏิบตัิ
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้วัดการเรียนการสอน  
 

  นางสาวพรทิพย ์
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สรุปผลการติดตามด้านที่ 2  ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 

(๑๐) 

คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก x ค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   ๕  

 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

5 ดีเลิศ ๒ 10 

 ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2 ปานกลาง ๓ 6 

๒. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  ๕  

 ๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

 ๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

๕ ยอดเยี่ยม ๓ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔1 

   ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = 
ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

๕๐
 

 41 x ๑๐๐ 

         ๕๐0 

สรุป ระดับคุณภาพวิทยาลัย ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)               

  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)        

  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)     

  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มี ไม่มี นางสาวเจนจิรา 
3.1 ครูผู้สอน    
3.1.1 การ
จัดการเรียน
การสอน  
 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา    นางสาวสุพิศพันธ์ 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน     
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญทุกรายวิชาที่สอน  

   

4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  

   

5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

   

6. จ านวนครูสู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

   

3.1.2 การ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียน 
 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา    นางสาวธัญรดี 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล    
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  

   

4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคบิดวิธีการบริหารจัดการชั้นรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

   

5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสรมิแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเรียน  

   

6.จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด าานการ
เรียนและด้านอ่ืน ๆ  
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มี ไม่มี  
3.1 ครูผู้สอน    
3.1.3 การ
พัฒนาตนเอง
และพัฒนา
วิชาชีพ  
 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา    นางสาวศิราตรี 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพ  

   

3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง
ต่อปี  

   

4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการทัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

   

5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ 

   

6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรมจาการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 

   

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา    
3.2.1 การ
บริหาร
สถานศึกษา
แบบมีส่วน
ร่วม  
 

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

  นางสาวศศิธร 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา     
3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผพปฏิบัติการประจปี     
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา     
3.2.2 การ
บริหารจัดการ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา  

1. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา     
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา     
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา     
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
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สรุปผลการประเมินตามด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางนี้ 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 

(๒๐) 

คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก x ค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

๑. ด้านครูผู้สอน   ๑๐  

 ๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

 ๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม ๓ ๑๕ 

 ๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ๕ ยอดเยี่ยม ๕ 10 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา   ๑๐  

 ๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

 ๒ .๒  ก ารบ ริ ห า ร จั ดก าร ระบบข้ อมู ล
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 100 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ =    
ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

๑๐๐
 

 

สรุป ระดับคุณภาพวิทยาลัย ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)               

  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)       

  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)    

  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
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ด้าน/ข้อประเมิน หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม มี ไม่มี นายกิตติพงษ์ 
4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
 

1.ความพร้อมในการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

  นางสาวกานติมา 

2.การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา  

   

3.การจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

   

4.การติดตา การตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

   

5.การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา 

   

4.2 การระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายใน
การจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

  นางสาวธนัชพร/
นางสาวกฤติยาพร 

2.เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

   

3.จ านวนสาขางานทั้งหมดทีส่ถานศึกษาจดัการเรียนการสอน    

4.จ านวนสาขาที่จัดให้ครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศ
และอยู่ต่างประเทศร่วมพัฒนาผูเ้รียน 

   

5.ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6.ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย 
เพื่อปรับปรุงและพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 

   

4.3 การบริหาร
ชุมชนและจิตอาสา 
 

1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริหารชุมชนของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

  นายรุ่งโรจน ์

2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

   

3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาชพีของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

   

4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน 

   

5. การใช้นวัตกรรมในการบริหารชมุชน วชิาการ วชิาชีพ 
แล้วจิตอาสาของสถานศึกษา 
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สรุปผลการตรวจติดตามด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางนี้  
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 

(๑๐) 

คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก x ค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 ดี ๖ 18 

๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 38 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ =    
ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

๕๐
 

   38 x ๑๐๐ 

          ๕๐.00 

สรุป ระดับคุณภาพวิทยาลัย ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)               

  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)        

  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)     

  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน มี ไม่มี นางสาวสาริณี 
5.1 อาคาร
สถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติกา
ร โรงฝึก หรือ
งานฟาร์ม 
 

1.อาคารสถานที่ หัองเรียน หัองปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 

  นางสาวสาริณี 

 2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ หัองเรียน หัองปฏิบัติการ แหส่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

   

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ท า
หนด  

   

4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

   

 5. สภาพแวดล้อม. ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

   

5.2 ระบบ
สาธารณูปโภ
คพื้นฐาน  
 

1. ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา    นายนพดล 
2. ระบบประปา หรือน าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ     
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบ่ายน้ า ระบบก าจัดขยะ ภายในสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

   

4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว  

   

5. ระบบรักษาความปลอดภัย     
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ด้าน/ข้อ
ประเมิน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผลการ
ติดตาม 

ผู้ติดตาม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน มี ไม่มี  
5.3 แหล่ง
เรียนรู้และ
ศูนย์วิทย
บริการ 
 

1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
หรือห้องสมุด  

  นางสาวพรพรรณ 

2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
หรือผู้สนใจ 

   

3. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและมีระบบสืบคันตัวยตนเองเพียงพอ  

   

4. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา     
5. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด    
6. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน     
7. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน
เฉพาะทาง  

   

5.4 ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
เพื่อการใช้
งานด้าน
สารสนเทศ
ภายใน
สถานศึกษา  

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ใช้งาน  

  นายวิชญ์รุจ 

2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงขัอมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

   

3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ไช้งานภายใน
สถานศึกษา  

   

4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา  

   

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา  

   

5.5 การ
เข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
เพื่อการ
จัดการเรียน
การสอนใน
ขั้นเรียน 

1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  นายวิชญ์รุจ 

2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางนี้ 
ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 

 (๑๐) 

คะแนนที่ได้ 

จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก x ค่า
คะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๔ ดีเลิศ ๒ ๘ 

๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

๒ ปานกลาง ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔๒ 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๕ =    
ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

๕๐
 

    ๔๒ x ๑๐๐ 

          ๕๘๔.๐๐ 

สรุป ระดับคุณภาพวิทยาลัย ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)               

  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)        

  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 

  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)     

  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  

 



37 
 

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็น 5 ด้าน 25 
ข้อการประเมิน ดังนี้ 

ข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 
คะแนนได้จาก
การประเมิน 

ร้อยละของคะแนน
การประเมิน 

ด้าน  1 4 5 1 3 3 5 4 5 223 89.20 
ด้าน  2 5 2 5 5 - - - - 41 82.00 
ด้าน  3 5 5 5 5 5 - - - 100 100 
ด้าน  4 3 5 5 - - - - - 26 76.00 
ด้าน  5 5 5 5 5 1 - - - 42 84.00 

รวม         432 88.80 
 

สรุป  ผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 

 1.1  ระดับข้อการประเมิน 

  1.1.1  ข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” จ านวน 17 ข้อ 

  1.1.2  ข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จ านวน   2 ข้อ 

  1.1.3  ข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  จ านวน   3 ข้อ 

  1.1.4  ข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน   1 ข้อ 

  1.1.5  ข้อการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ก าลังพัฒนา” จ านวน   2 ข้อ 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกเป็น 5 ด้าน 25 
ข้อการประเมิน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 88.80 
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ส่วนที่ 5 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี   

ด้านการอาชีวศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สมศ. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ ๑ คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ 

 หมายเหตุ   ใส่รูปที่เกี่ยวข้องได้
ทุกรูป 

๑.๑ ความรู้ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๑ ด้านความรู้ 
 

๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ (ด ๑) 
๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย (ด ๑) 
๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(ด ๑) 
๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา (V-
NET) (ด ๑) 
๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด ๑) 

๑. จ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาเทียบกับแรกเข้า 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี 
๓. สรุป VQ ปวช.,ปวส.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔. ผลการแข่งขันทักษะระดับ
ภาคท่ีอีเทค ครั้งที่ ๓๓  
ปีการศึกษา 2561 
๕. V-NET ปวช.,ปวส.  
ปีการศึกษา 2561 

๑.๒ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้  

๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ (ด ๑) 
๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย (ด ๑) 
๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ด ๑) 
๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(ด ๑) 
๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด ๑) 

๑. ผลตารางประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานที่มีต่อ น.ศ. 
๒. ผลการแข่งขันทักษะระดับ
ภาคท่ีอีเทคครั้งที่ ๓๓  
ปีการศึกษา 2561 
๓. สรุป VQ ปวช.,ปวส.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า 
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 
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สมศ. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐาน 

๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๓ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
(ด ๑) 
๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(ด ๑) 
๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ (ด ๑) 
๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด ๑) 
๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
(ด ๔) 

๑. ข้อมูลและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร 
๒. ผลตารางประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานที่มีต่อ น.ศ. 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 
๔. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ คุณธรรม 
 

องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การ
จัดการอาชีวศึกษา 

 หมายเหตุ   ใส่รูปที่เกี่ยวข้องได้
ทุกรูป 

๒.๑ ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิ 
ผลของหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

๒.๑ ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
๒.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ (ด 2) 
๒.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม (ด 2) 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ (ด ๒) 
2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ  
เรียนการสอน ( ด 2) 

๑. หลักสูตรที่เปิดสอน 2562 
๒. จ านวนบุคลากรครู 2561 
๓. รายชื่อครูวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยบาดาล 2562 
๔. สรุปส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ 1,2 
 

๒.๒ ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิ 
ผลของการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

๒.2 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๓.๑ ครูผู้สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน (ด 3) 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน (ด ๓) 
๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน (ด 5) 

๑. จ านวนครู ปีการศึกษา 2562 
๒. ตารางสอบ 256๒ 
๓. แผนผังอาคารเรียน 2562 
๔. รายชื่อครูประจ าชัน้ปี
การศึกษา 2562 
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สมศ. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐาน 

๒.3 ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิ 
ผลของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหาร
จัดการ 

๓.๑ ครูผู้สอน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาชีพ (ด 3) 
๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.๒.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วม (ด ๓) 
3.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (ด 3) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ 
ภาคี (ด 4) 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน (ด 4) 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน  
ฟาร์ม (ด 5) 

1. รายชื่อครู เวรสตรี ปี
การศึกษา 2562 
2. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2562 
3. ห้อง/โรงฝึกงาน 
4. รูปศึกษาดูงานของแต่ละ
สาขา 
5. ประวัติการก่อสร้างอาคาร
เรียน 
6. แผนผังอาคารเรียนปี
การศึกษา 2562 
7. รูปตู้แสกนบัตร 
8. รูปห้องคอมพิวเตอร์ 

๒.3 ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิ 
ผลของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๒.๓ ด้านการบริหาร
จัดการ 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ด 5) 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ  
(ด 5) 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
สถานศึกษา (ด 5) 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียน 
การสอนในชัน้เรียน (ด 5) 

 

๒.4 ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิ 
ผลของการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ 

๒.4 ด้านการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

4.1 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ด 5) 
4.2 แหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร (ด 5) 
4.3 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู เพื่อการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
(ด 5) 
5.4 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา (ด 5) 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 
(ด 5) 
 

1. สรุปจิตอาสาของสาขา 
2. จ านวนทุน รายชื่อ
ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
จากภายนอกและภายใน 
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สมศ. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพ
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 หมายเหตุ   ใส่รูปที่เกี่ยวข้องได้
ทุกรูป 

3.1 ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้แลประสิทธิผล 
ของการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

๓.๑ ครูผู้สอน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาชีพ (ด 3) 
๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.๒.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วม (ด ๓) 
3.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (ด 3) 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน (ด 4) 
4.3การบริการชุมชนและจิตอาสา 
(ด 4) 

1. สรุปจิตอาสาสาขา 
2. รายละเอียด สถานที่ฝึกงาน 
 

3.2 ความเป็นระบบ 
เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการสร้างนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

3.2 ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย (ด 1) 
3.1 ครูผู้สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน (ด 3) 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน (ด 4) 

1. รายชื่อ 
2. รูปภาพศึกษาดูงานของแต่
ละสาขา 
3. ไฟล์รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
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คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

ปีการศึกษา  ๒๕64 
 

 

 

 

 
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
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ค าน า 

 
          คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนี้ ได้จัดท าตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยบาดาลได้ก าหนดนโยบายให้งานประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารงานของฝ่ายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานบุคลากรในฝ่ายได้ปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย 

           ท้ายนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็น
แนวทางให้บุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไปทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาต่อไป 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                                                       ( ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) 

                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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