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ค ารับรองรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2557 
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ซึ่งหมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี ของ
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา หรือ Self-Assessment Report (SAR) และต้องน าผลการ
ประเมินคุณภาพเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบและรับรองผลการประเมินคุณภาพ
ดังกล่าว แล้วน าผลไปเผยแพร่ให้สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ต่อไป 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2557 นั้น วิทยาลัยได้ใช้มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี ของสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว คณะกรรมการบริหารทุก
ท่านให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายใน ที่ได้ด าเนินการ ตามระบบประกันคุณภาพ ตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ตามค าสั่งของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยคณะกรรมการบริหารทุกท่าน มีมติให้ ประธาน
กรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามรับรองแทนคณะกรรมการบริหารทุกท่าน 
 
 จึงลงนามเป็นหลักฐานเพื่อรับรองไว้ ณ ที่นี้ 

 
 

               (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

                                            (นายกิตตน์   หนูสง) 
                                            25  กันยายน  2558 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการใน
ด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 7 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรา 48  
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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โดยมีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  และได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษานี้  มีเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย  บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดจ านวน 4 ตอน  ได้แก่ 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  ตอนที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา   ตอนที่ 3 การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา   ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา  และภาคผนวก   
 วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557    ฉบับนี้  
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา น าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานและการพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยฯ   ตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                                                                        
                                                                   วันที่ 25 เดือน   กันยายน  พุทธศักราช  2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2557  เพ่ือสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเอง
ครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2557      (1 
พฤษภาคม 2557– 30 เมษายน 2558 ) โดยด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ตามค าสั่งของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการประเมินตนเอง มีดังนี้
 ระดับดีมาก    จ านวน  27 ตัวบ่งชี้   
 ระดับดี     จ านวน   5  ตัวบ่งชี้    
 ระดับพอใช้    จ านวน   1  ตัวบ่งชี้   
 ระดับต้องปรับปรุง   จ านวน   1  ตัวบ่งชี้   
 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน   -  ตัวบ่งชี้   
 

     (ส าหรับตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ไม่มีการประเมิน)  
    ภาพรวมสถานศึกษาอยู่ใน เกณฑ์คุณภาพระดับดี ผลการประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้   เป็นดังนี้ 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 

 
ผลการประเมิน 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3 พอใช้   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 - - 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่1 35  
คะแนนเฉลี่ย 4.38 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 

 
ผลการประเมิน 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่3 57  
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่5 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

มาตรฐานที ่6   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 

 
ผลการประเมิน 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดี 

 
เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า     3 คะแนน O   ใช่ 
O   ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน O   ใช่ 
O   ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม O   ผ่านการประเมิน 
O   ไม่ผ่านการประเมิน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน 

ประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2557
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1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 

3. ประวตัิสถานศึกษา 

ตอนที ่1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
 

 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ที่ตั้ง                เลขที่ 151 ถนนไชยบุรี  ต าบลคูหาสวรรค์  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
                      รหัสไปรษณีย์   93000 
โทรศัพท์           0 7462 0602 , 0 7462 0619   
โทรสาร            0 7461 6211 
Website                www.ptbac.ac.th       E – mail  panich@ptbac.ac.th 

สังกัด              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    
                     ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 

 2.1  สภาพสังคมของชุมชนอยู่ใกล้ส่วนราชการต่าง ๆ ของภาครัฐ   เช่น  ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง  อ าเภอเมืองพัทลุง  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน  ใกล้สถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ทั้งระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา   

  2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน เฉลี่ยรายได้อยู่ในระดับปาน
กลาง  การประกอบอาชีพมีทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน   

  2.3  ข้อมูลของผู้ปกครองวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่  จบการศึกษาภาคบังคับ  มีอาชีพท านา  
ท าสวน  ท าไร่  เป็นเกษตรกร รับจ้างทั่วไป รับราชการมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง รายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ประมาณ 150,000 - 200,000  บาท 
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4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

“โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่ตลาดบางแก้ว  ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันคืออ าเภอบางแก้ว โดยอาจารย์ สุดแกล้ว  แกล้วทนงค์   

ในปี พ.ศ. 2502  นายรัง  หนูสง ได้เข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บริหารจัดการแทน โดย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  

ในปีการศึกษา 2519 ได้ท าการขยายการจัดการเรียนการสอน มัธยมปลาย สายอาชีวศึกษา ประเภท
พาณิชยกรรมแผนกพณิชยการ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบางแก้วพณิชยการ โดยมีนายจรัล หนูสง เป็นผู้จัดการได้
ด าเนินการอยู่เป็นเวลา 3 ปี จนส าเร็จรุ่นที่ 1  

ในปีการศึกษา 2522 ได้ย้ายโรงเรียนบางแก้วพณิชยการไปอยู่ในบริเวณวัดโคกเนียน เขตเทศบาล
เมืองพัทลุง ถนนไชยบุรี ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น โรงเรียน
พณิชยการพัทลุง  

ในปีการศึกษา 2524 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา คือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดสอนในรอบค่ าโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ  

ในปีการศึกษา 2539 ได้ย้ายโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจไปตั้งในสถานที่ใหม่ เลขที่ 151 ถนนไชยบุรี  
ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ  

ในปี พ.ศ. 2540 นายรัง  หนูสง ได้ถึงแก่กรรม  ได้โอนโรงเรียนให้นายกิตตน์  หนูสงเป็นผู้ รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการ โดยมีนายจรัล  หนูสง เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา และนางพรศรี  หนูสง เป็น
ผู้อ านวยการ  และในปี พ.ศ. 2554  เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนเป็น  นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง 

ในปีการศึกษา 2555 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และเปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจเปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย ส่วน
ที่ 2 หลักสูตร วิธีการสอน  การวัด และการประเมินผลการศึกษาโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ  และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีที ่1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2557 ในภาคเรียนที่ 2 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
วิทยาลัย ส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการสอน  การวัด และการประเมินผลการศึกษา  โดยเปิดรับนักเรียนใหม่เข้า
เรียนในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2557  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
 

 
โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย / งาน  ดังนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

- งานสาขาวิชา 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานวิทยบริการห้องสมุด 
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- งานสื่อการเรียนการสอน 

- งานอาชีวศึกษาประสานองค์กรภายนอก 

2. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

- งานระบบกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

- งานครูที่ปรึกษา 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 

3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานบุคลากร 

- งานการบัญชี  
- งานการเงิน 

- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานทะเบียน 

- งานประชาสัมพันธ์ 
4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 



    16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

ผูร้ับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการทีป่รึกษา คณะกรรมการบรหิาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. สาขาวิชา 
    -  สาขาวิชาการบัญช ี
    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
-  สาขาวิชาการตลาด 
    -  สาขาวิชาสามัญ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
    -  กลุ่มงานนิเทศการสอน 
    -  กลุ่มงานการเรียนทางระบบ 
       อินเตอร์เน็ต 
3.  งานวัดผลและประเมินผล 
-  กลุ่มงานมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  งานวิทยบริการหอ้งสมุด 
5.  งานสื่อการเรียนการสอน 
6.  งานอาชวีศึกษาประสานองค์กร
ภายนอก 
 

1.  งานระบบกจิกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
    -  กลุ่มงานชมรมนักเรียน  
นักศึกษา 
    -  กลุ่มงานสภานักเรียน นักศึกษา 
2.  งานครูที่ปรึกษา 
3.  งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
4.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
5.  งานสวัสดิการนกัเรียน นักศึกษา 
    -  กลุ่มงานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการ 
ศึกษา 
    -  กลุ่มงานสวัสดกิารพยาบาล 
    -  กลุ่มงานประกันอุบัติเหต ุ
6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

1.  งานบริหารทั่วไป 
2.  งานบุคลากร 
3.  งานการบัญช ี 
4.   งานการเงิน 
5.  งานพัสด ุ
6.  งานอาคารสถานที ่
7.  งานทะเบียน 
8.  งานประชาสัมพันธ ์
 

1.  งานวางแผนและงบประมาณ 
2.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3.  งานความร่วมมอื 
4.  งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
5.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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5.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1. นายกิตตน์  หนูสง ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ 2 ปี 
2. นายเปรื่อง  ประชาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ปี 
3. นายปกครอง  รัตนชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ปี 
4. นายเล็ก   อังศุวารี ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ปี 
5. นายอธิพงศ์  สุกการ ผู้แทนผู้ปกครอง 2 ปี 
6. นายชาญวิทย์  ฤทธินิ่ม ผู้แทนครู 2 ปี 
7. นางพรศรี   หนูสง กรรมการ และเลขานุการ 2 ปี 

5.2  ผู้รับใบอนุญาต 
 ชื่อ – สกุล    นายกิตตน์     หนูสง 

โทรศัพท์          0 7462 0602 , 0 7462 0619    
 วุฒิการศึกษาสูงสุด      กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)  
 สาขา                    การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่    6  มีนาคม  2540  -  ปัจจุบัน 

5.3  ผู้จัดการ 
 ชื่อ – สกุล                นายกิตตน์     หนูสง 

โทรศัพท์             0 7462 0602 , 0 7462 0619    
 วุฒิการศึกษาสูงสุด          กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)  
           สาขา                        การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่       1 มิถุนายน  2539  -  ปัจจุบัน 

5.4  ผู้อ านวยการ 
ชื่อ – สกุล  นางพรศรี   หนูสง 
โทรศัพท์  0 7462 0602 , 0 7462 0619    
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต) 

          สาขา   การบริหารอาชีวศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม  2539  -  ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

6. เกยีรติประวตัิของสถานศึกษา 
 



    18 
6.1  สถานศึกษา 
          - ให้บริการห้องประชุมเพ่ือประชุมอบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดปี 
      - ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ืออบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดปี 
 - สนับสนุนโปรแกรม บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบฝ่ายรายงานประเมินผลการจัดท า

คะแนนงานแข่งขัน งานกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจ าทุก ๆ ปี 
        - วิทยาลัย ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา รอบท่ี 3 ผ่านระดับ  ดี  ประเมินเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2557  
        - ได้รับการสนับสนุนวงโยธวาฑิตจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ. เมือง จ. สงขลา ในการเดินขบวนพาเหรด 
 งานแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  ครั้งที่ 65  ประจ าปี พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 
         5  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1 การเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม ครั้งที่ 4 
          จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2557  ของนักศึกษาสาขาการตลาด  การบัญชี 
   และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- วิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556-2557   จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

- วิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศูนย์บริการวิชาชีพ” ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

        -  ครูเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น  การท าเว็บไซต์ของ 
          โรงเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
        -  ครูได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 4 เหรียญ จากการประกวดงานวิจัยจากงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
           นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 
           2557 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2558  
  - วิทยาลัย ท าบันทึกตกลงร่วมมือกับ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่องให้ 
         ทุนนักศึกษา  ฟรีค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 
  - ได้รับบริจาคเงินจากโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง  จ านวน 3,000 บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวันแม ่ 
          รางวลัประกวดภาพไวนิลวนัแม ่ จัดกิจกรรมปีใหม่ –รางวัลผู้โชคด ี
  - วิทยาลัย ให้ทุนเรียนฟรีนักเรียน ระดับ ปวช. โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน โดยผ่านสถานศกึษา  
          ในระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ 
     6.2   ผู้บริหาร 

ผู้รับใบอนุญาต     
- เป็นอุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยภาคในวาระท่ี 3 
- เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
- เป็นนายกสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2557 
- เป็นประธานกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (ปส.กช.) จังหวัดพัทลุงตั้งแต่ 
   ปีการศึกษา 2554 - 2557 
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           -  ไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 4 ชื่อ  
               จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  (จ.ภ.) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม  พุทธศักราช  2557  เป็นปีที่  69  ใน 
               รัชกาลปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการ 

     - เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพัทลุง 

     - เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง 

     - เป็นคณะกรรมการ ประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง “ผู้แทนโรงเรียนอาชีวศึกษา” 

     - เป็นกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง  

   - ได้รับเกียรติบัตร “การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่  

       ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  ชน”  

       เมื่อ วันที่ 9 กันยายน  2556 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

       และบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) 
 

          - ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่  5  ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
 

            (บ.ภ.)  ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม  พุทธศักราช  2556  เป็นปีที่  68  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 

 

6.3   นักเรียน/ผู้เรียน   
         - นักเรียน/ผู้เรียนทุกคนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา 
           เอกชนแห่งประเทศไทย 
         - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1 การเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม ครั้งท่ี 4 
           จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  ของนักศึกษาสาขาการตลาด  การบัญชี  และ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         - รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท 
            อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2558  ได้รับ 
            เกียรติบัตร จ านวน 62 เหรียญ ดังนี้ 

1. เหรียญทอง  13  เหรียญ 
2. เหรียญเงิน  36 เหรียญ 
3. เหรียญทองแดง 13 เหรียญ 
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- นายปิ่นธวัช  บ ารุงรัตน์ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการบัญชี ได้รับทุน 
  ตัวแทนจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี ในปีการศึกษา 2558 จาก 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (ฟรีค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร) 
- นางสาวสุดารัตน์  พุฒปลอด และ นางสาววรางคณา  จิรัตนพิสุทธิ์ 
  ได้รับทุน (ฟรีค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร)  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี ในปี 
  การศึกษา 2558 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)  
 

- นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
 

- นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 - นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
             แห่งประเทศไทย 

-  นักเรียน ระดับ ปวช. ได้รับทุนจากมูลนิธิวัดโคกคีรี จ านวน 1 ทุน  จ านวน  1,000  บาท 
           -  นักศึกษาระดับปวส.ได้รับทุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จ านวน 1 ทุน   
             เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จ านวน   
             2,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557   ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

 
ที ่ มาตรฐาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2 ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

6 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลก 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

หมายเหตุ  คณะกรรมการเห็นชอบให้  ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้จะต้องอยู่ใน  เกณฑ์ดี ขึ้นไป 
 

7. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 
 
1.1 ปรัชญา  “ความรู้  คู่  คุณธรรม” 
 

ความรู้    หมายถึง   ทักษะ ความสามารถ การฝึกฝน การเรียนรู้ ผลจากประสบการณ์ 
                                    การแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี   อย่างสม่ าเสมอ  และต่อเนื่อง 

คุณธรรม  หมายถึง  ความดี ความงาม  ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย  การ 
                          เสียสละเพ่ือส่วนรวม   ความมีน้ าใจ   วาจาไพเราะความ 

        ประพฤติดี   มีจิตส านึกท่ีดี 
 

1.2  วิสัยทัศน์  (Vision) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้เรียนมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีงานท า เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  และสังคม พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
1.3  พันธกิจ   (Mission) 

1. ผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร  
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ  และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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3. ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิตด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  การเผยแพร่  การ

ประกวด  และการน าไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ 
4. ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความ

เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  บนพื้นฐานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ  วิชาชีพแก่สถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  การประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นความเป็น 

อัตลักษณข์องสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

1.4   เอกลักษณ์  (Uniqueness) 

 “บริการสังคม” 
 บริการสังคม  หมายถึง  ให้บริการด้านสถานที่  ห้องประชุม  ห้องคอมพิวเตอร์  การบริการวิชาการ   
                             บริการวิชาชีพตามสาขาวิชา  และการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

1.5  อัตลักษณ์  (Identity)  

 “จิตอาสา” 
จิตอาสา  หมายถึง  ผู้เรียนเสียสละเวลาส่วนตัวมาท างานส่วนรวม  เพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยกัน 
            รักษาสมบัติของส่วนรวม 

1.6  ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  

      ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ 1.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
          เป้าประสงค์     1.2   จ านวนผู้เรียน เพิ่มสูงข้ึน และอัตราการออกกลางคันลดลง 
      ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 เป้าประสงค์  2  พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถาน
ประกอบการและชุมชนหรือประชาคมอาเซียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ 3  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี   มีความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์และมี
บรรยากาศที่น่าอยู่น่าเรียนรู้ 
     ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  4  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
     ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

เป้าประสงค์ 5 ครแูละผู้เรียนจัดท าและมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตลอดจนมี
การเผยแพร่ 
     ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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เป้าประสงค์ 6  ปลูกจิตสานึกสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลกในด้านการรักชาติศาสนาเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อมดารง
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
     ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 7  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธรุกิจ 

ปีการศึกษา 2557 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งได้
พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่ประกาศใช้วันที่  
 4  กรกฎาคม  2555  ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถานศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด  ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้  มีดังนี้   
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                   (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                   (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานท าในสถาน

ประกอบการ  หน่วยงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี  เทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับ่งชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที่  6.3   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่  6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่  7.2   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาทราบดีว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละชั้นปีมีความส าคัญต่อการมีสถานภาพการเป็น
นักเรียนนักศึกษา  และการจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. นัน้ผู้เรียนต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 รวมถึงการประกันคุณภาพภายในของตัวบ่งชี้ที่  1.1  นั้นใช้ร้อยละของผู้เรียนระดับ 
ปวช. และระดับ ปวส. มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  
ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
ข้อมูลความพยายาม 

 
มาตรฐานที่ 1 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  ดังนี้ 

1.  จัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 3.  จัดท า / จัดหาสื่อการสอน / ใบความรู้ / ใบงาน 
 4.  วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การทดสอบ  การท า 
               แบบฝึกหัด   ผลงานโครงการ   รายงาน   เป็นต้น 
 5.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา และรายงานพฤติกรรมต่อครูที่ปรึกษา 
 6.  นิเทศการเรียนการสอน 
 7.  ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษาให้ครุผู้สอนปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  และพยายามพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มความสามารถ   มีระบบการดูแลนักศึกษา  และมีการนิเทศครูผู้สอน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

1.ข้อมูลผู้เรียนระดับปวช  1 จ านวน  57 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จ านวน 37                
คน   คิดเป็นร้อยละ  64.91 
2 ข้อมูลผู้เรียนระดับปวช  2  จ านวน  62  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จ านวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ  77.41 
3 ข้อมูลผู้เรียนระดับปวช  3  จ านวน 48 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ไป  จ านวน  44 คน  
คิดเป็นร้อยละ  91.66 
4 ข้อมูลผู้เรียนระดับปวส  1  จ านวน 51 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  จ านวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ  96.07 
5 ข้อมลผู้เรียนระดับปวส  2  จ านวน 58 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป  จ านวน  55 คน  
คิดเป็นร้อยละ  94.82 

 สรุป  รวมผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  ร้อยละ  84.42   
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง 

1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียน ระดับปวช  และระดับปวส ในแต่ละชั้นปีจ าแนกตามสาขาวิชา  
ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2  เกี่ยวกับ 
1.1 ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด 
1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน   
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

    2.  แผนการเรียนรู้   แยกตามสาขาวิชา 
    3.  บันทึกการนิเทศ 
ประเด็นการพิจารณา  

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

แบบสรุปรายงาน    ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   ปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร /สาขาวิชา  สาขางาน ชั้นปีที่ จ านวนนักเรียน ผู้เรียนได้ 2.00ขึ้นไป หมายเหตุ 
ลงทะเบียน ออกกลางคัน เหลือ จ านวน ร้อยละ 

1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ปวช1       
 - สาขาวิชาการบัญชี 1/1 29 10 19 19 100 00  
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 1/2 29 3 26 11 42.31  
 - สาขาวิชาการตลาด 1/3 27 15 12 7 58.33  
 รวมปวช.1  85 28 57 37 64.91  
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ปวช.2       
 - สาขาวิชาการบัญชี 2/1 27 1 26 24 92.31  
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2/2 25 9 25 14 56.00  
 - สาขาวิชาการตลาด 2/3 16 5 11 10 90.91  
 รวม ปวช.2  68 15 62 48 77.41  
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3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ  
ปวช.3       

 - สาขางานการบัญช ี 3/1 25 1 24 24 100.00  
 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 3/2 16 2 14 14 100.00  
 - สาขางานการขาย 3/3 11 1 10 6 60.00  
 รวม ปวช.3  52 4 48 48 100.00  
 รวม ปวช 1.2,3 ทั้งหมด  205 38 167 129 77.25  

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ปวส.1       
 -สาขาวิชาการบัญชี 1/1,1/4 18 2 16 16 100.00  
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 1/2,1/5 21 0 21 19 90.48  
 - สาขาวิชาการตลาด 1/3,1/6 14 0 14 14 100.00  
 รวม ปวส.1  53 2 51 49 96.07  
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 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ปวส.2       
 -สาขาวิชาการบัญชี 2/1,2/4 18 1 17 16 94.12  
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2/2,2/5 29 4 25 25 100.00  
 - สาขาวิชาการตลาด 2/3,2/6 16 0 16 14 87.50  
 รวม ปวส.2  63 5 58 55 94.82  
 รวม ปวส 1,2 ทั้งหมด  116 7 109 104 95.41  
 รวม ปวช และ ปวส  321 45 276 233 84.42  

 
สรุปผลการประเมิน 
  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   ดี ร้อยละ 70 – 79.99 
   พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้รายงาน………………………………………งานทะเบียน 
( นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง  ) 

วันที่               เดือน                             พ.ศ. 2558 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ข้อมูลความตระหนัก 
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สถานศึกษาทราบดีว่าการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องให้สถานประกอบการ ชุมชน เข้ามา

มีส่านร่วมในการจัดการเรียน  โดยเฉพาะผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงาน  ดังนั้นสถานศึกษาส่งแบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน  แล้วน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ข้อมูลความพยายาม 
     สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชา ดังนี้ 
       1. เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน / มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
       2. ให้ผู้เรียนเข้ารับการอบรมความรู้เพ่ิมเติมตามสาขาวิชา  อย่างน้อยสาขาละ 4 โครงการ / ปีการศึกษา เพื่อ    

เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
       3. มีการทดสอบมาตรฐานวิชาของผู้เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 
ข้อมูลความส าเร็จ 

 จากผลการด าเนินงานพบว่า  
1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียนฝึกงาน   
2. นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ 
3. นักเรียนนักศึกษาฝึกงานได้รับการยอมรับ   

หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
    1.หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินค่า   
       ( Rating  Scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล  ดังนี้ 
     1.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักเรียนฝึกงาน  
     1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
     1.3  รายชื่อสถานประกอบการที่ฝึกงาน 
     1.4  สมุดบันทึกการฝึกงานในสถานประกอบการ 
     1.5  โครงการบริการวิชาชีพชุมชน  สถานประกอบการ 
     1.6  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ประเด็นการพิจารณา  

(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

(2) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(4) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

มีการประเมินความพึงพอใจ
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง

จ านวนที่ 
ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการและ
บุคคลในชุมชนที่มีผลต่อการ

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลต่อการ
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เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล ประเมินความพึงพอใจ  

        เฉลี่ย 3.51-5.00  
ประเมินความพึงพอใจ  
      เฉลี่ย 3.51-5.00 

 สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถานประกอบการ ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี 21 10 21 10 100 100 
       

 
ความพึงพอใจ   
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  ระดับดีมาก   
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับดี   
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  ระดับพอใช้  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ระดับต้องปรับปรุง   
ค่าเฉลี่ย 0 - 1.50  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

  
ผู้สรุปผล………………………………………….….… 

( นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง ) 
วันที่             เดือน  ..........................     พ.ศ.  2558 

 
 
มาตรฐานที่ 1    ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 รอ้ยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทีส่ถานศึกษาด าเนินการ
จัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  และใช้
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
ทฤษฎี 

ระดับ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับปวช. >หรือ=ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด < ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 
ระดับปวส. >หรือ=ร้อยละ 65 ของคะแนนทั้งหมด < ร้อยละ 65 ของคะแนนทั้งหมด 

ปฏิบัติ 
ระดับ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับปวช. >หรือ=ร้อยละ 65 ของคะแนนทั้งหมด < ร้อยละ 65 ของคะแนนทั้งหมด 
ระดับปวส. >หรือ=ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด < ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
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ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้บูรณาการ ความรู้  ทักษะปฏิบัติ คุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนทุกคน  

2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ 
3.  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพตามชั้นปี 

ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้  ทักษะปฏิบัติ และ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  จ านวน 102 คน  และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน  101  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.01 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบ 
4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 

 
 
ประเด็นการพิจาณา 
  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

                                                    
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

                            แบบสรุปผลการประเมิน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ปีการศึกษา  2557 

  สาขางาน 
ปวช. 3 

ร้อยละ 
เกณฑ์การแระเมิน 

ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ดีมาก 
ร้อยละ 

ด ี
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 

การบัญชี 24 23 95.8      
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 100      
การตลาด 10 10 100      

รวม    47   46 97.87         

 

   สาขางาน 
ปวส. 2 

ร้อยละ 
เกณฑ์การแระเมิน 

ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ดีมาก 
ร้อยละ 

ด ี
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ 

การบัญชี 15 15 100      
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 100      
การตลาด 15 15 100      
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รวม    55    55 100         

รวมทั้งหมด 102 101 99.01         

 

สรุปผลการประเมิน  

  ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึน้ไป    
  ดี  ร้อยละ 70 – 79.99 
  พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วนต่ ากว่า  ร้อยละ 50 

ผู้ให้ข้อมูล                                   งานวัดผลและประเมินผล 
                                             (นางสาวธนกาฯจน์  ขุนยัง) 

วันที่     เดือน    .......................... พ.ศ. 2558 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษาตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้เรียน  ปวช 3 ปวส.2 ทุกคนสมัครเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  
และทราบว่าผู้เรียนที่สอบผ่านต้องมีคะแนนจากการทดสอบเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถเข้ารับการทดสอบและมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้  ทักษะปฏิบัติ และคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนทุกคน  

2.ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการติวในรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ V-NET 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สทศ.) 
ข้อมูลความส าเร็จ 
จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้  ทักษะปฏิบัติ และคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) จาก สทศ.   มีผู้เรียนปวช. 3  จ านวน  47  คน  และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
จ านวน  27  คน  คดิเป็นร้อยละ  56.25  มีผู้เรียนปวส. 3 จ านวน  57  คน  และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  จ านวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ  58.84 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1 .ข้อมูลการลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v–net ) ปวช,ปวส. 
 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v–net ) ปวช,ปวส. 
 3. ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v–net )  
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     วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  

                     มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 4. ตารางการติว ( v –net )  ของภาคเรียนที่ 2/2557 
ประเด็นการพิจาณา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
                     
 
 
 

                                    

                                      

 

 

แบบสรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V -  NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป      ปีการศึกษา  2557 

  ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา / สาขางาน ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา จ านวนผู้เรียน
ผ่าน 2 อย่าง 

ร้อยละ 
 ทั้งหมด ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ทั้งหมด ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

การบัญชี 25 24 14 58 25 24 16 66 13 54 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 13 9 69 16 13 9 69 7 53 
การตลาด 11 10 4 40 11 10 2 20 2 20 

รวม 52 47 27 57.45 52 47 27 57.45 22 46.31 

ระดับ ปวส. 
สาขาวิชา / สาขางาน ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา จ านวนผู้เรียน

ผ่าน 2 อย่าง 
ร้อยละ 

 ทั้งหมด ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ทั้งหมด ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
การบัญชี 18 17 11 64 18 17 9 52 8 47 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 25 13 52 29 25 10 40 9 36 
การตลาด 16 15 7 46 16 15 3 20 3 20 

รวม 63 57 31 54.39 63 57 22 31.60 20 35.09 
รวมทั้งหมด 115 104 58 55.77 115 104 49 47.12 42 40.38 

 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 65 ขึ้นไป       ดี  ร้อยละ 55 – 64.99 
  พอใช้  ร้อยละ 45 – 54.99   ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วนต่ ากว่า  ร้อยละ 35 
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ผู้ให้ข้อมูล                                     งานวัดผลและประเมินผล 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่       เดือน    ................................................... พ.ศ.  2558 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  และทราบว่าผู้เรียนต้องมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบตั้งแต่หรือเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือให้สามารถสอบและมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการความรู้และทักษะ ฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษ และ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนทุกคน  

2. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการติวในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET) จาก สทศ. 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้  ทักษะปฏิบัติ และ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET) จาก สทศ.  มีนักเรียนระดับ ปวช. 3  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 48 คน  และมีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.31 มี
นักเรียนระดับ ปวส. 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 59  คน  และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  .50.84 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1. ข้อมูลการลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v –net ) ปวช,ปวส 
 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v –net ) ปวช,ปวส 
 3. ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v –net )  
 4. ตารางการติว ( v –net ) ภาคเรียนที่ 2/2557 
ประเด็นการพิจารณา  

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

                                       มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      
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แบบสรุปผล  สรุปผลการประผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

                 (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 

สาขางาน 
ปวช. 3 

ร้อยละ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิึ้นไป 

ดีมาก  ด ี  พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
  เร่งด่วน 

การบัญชี 25 24 14 58.33      
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 13 9 69.23      

การตลาด 11 11 3 27.27      
รวม 52   48   26 5  4.17      

 

สาขางาน 
ปวส.2 

ร้อยละ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนทีม่ีคะแนนแฉลี่ยจากการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิึ้นไป 

ดีมาก   ด ี   พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
 เร่งด่วน 

การบัญชี 18 17 5 29.41         
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 17 58.62      

การตลาด 16 16 8 50.00        

รวม   63   62 30 48.39      

รวมท้ังหมด 115 110 56 50.91      

 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 65 ขึ้นไป 
  ดี  ร้อยละ 55 – 69.99 
  พอใช้  ร้อยละ 45 – 54.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วนต่ ากว่า  ร้อยละ 35   

ผู้ให้ข้อมูล                                   งานวัดผลและประเมินผล 
                                              (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 

วันที่             เดือน    ................................   พ.ศ.  2558 
            
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีและส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษามีระบบการดูแลและพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  ดังนี้ 
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 1. ได้ประชุมผู้ปกครองผู้เรียนทุกภาคเรียน  เพื่อแจ้งข้อมูลผู้เรียนและผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ  อันจะ
เป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 2.ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกวันศุกร์ในกิจกรรมโฮมรูมยาว  เพ่ือดูแลพฤติกรรมและให้การอบรม
ผู้เรียน 
 3.กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ 
 4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เดือนมิถุนายน 2557  
มีผู้เรียน ระดับปวช.3  จ านวน 52  คน  จบการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน   45 คน  คิดเป็นร้อยละ  86.52   ระดับ
ปวส.2 จ านวน 63  คน   จบการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน    52 คน  คิดเป็นร้อยละ  82.53 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1.ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 
 2.ข้อมูลรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบรายงานผล 
 3.ข้อมูลรายงานผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา 
 4.บัญชีส ารวจ 
 5.โครงการบริหารความเสี่ยง 
ประเด็นการพิจารณา  

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   

 แบบสรุปรายงาน  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  ปีการศึกษา  2557 
 

 

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ  ปวช.  

ร้อยละ 

ระดับ  ปวส. 

ร้อยละ แรกเข้า 
2555 

เหลือ 
2/2557 

ไม่จบ 
จ านวนผู้ที ่

ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า 
2556 

เหลือ 
2/2557 

ไม่จบ 
จ านวนผู้ที ่

ส าเร็จการศึกษา 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

การบัญชี 3300  2424  11  44  19 23 76.66 35 15 3 3 9 12 34.28 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2299  1414  11  55  9 13 44.82 41 36 - 10 26 36 87.80 
การขาย / การตลาด 3322  1010  11  33  6 9 28.12 21 15 3 4 8 12 57.14 

รวม 9911  4848  33  1212  3434  4545  49.4549.45  9797  6666  66  1717  4343  6060  61.0061.00  
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( ปวช.1 2555-2557  ปวส.2556-2557 ) 
หมายเหตุ  ภาคเรียนที่ 2 /2557 ปวช.3/1 เหลือ  24  จบ 23 ไม่จบ 1 คน คือ  นายกิตติศักดิ ์ ชื่นใจ 
           ปวช.3/2 เหลือ  14  จบ  13 ไม่จบ 1 คน คือ  นายวรรณจักร์  เพชรคงเทพ 
           ปวช.3/3 เหลือ  11 ลาออก 1 คน คือ  นายพินิพันธ์  คณารักษ์สันติ  6 ม.ค 58  
                                                        เหลือ 10 คน จบ 9 คน  ไม่จบ 1 คือ  นายวศิน  ศรีเกตุ 
   ภาคเรียนที่ 2 /2557 ปวส.2/1,2/4 เหลือ 15 ไม่จบ 3 คน แต่จบ 1/2558 2 คน คือ 
           นางสาววรรณิษา  ทองศรีนุ่น นางสาวสุนิษา   สุกแกล้วทนงค์  จบ 2/2558 คือ  นางสาว อาภัสรา เกื้อจอก 
         ปวส.2/2,2/5  จบทุกตน 
 ปวส.2/3,2/6  ไม่จบ 3 คน  นางสาว พรภิมล ชูแหละ นางสาวธัญลักษณ์  นาศรี นายกิตติศักดิ ์ สุขแสง  จบ 1/2558 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป                
     ดี ร้อยละ 70 – 79.99    

    พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99               
  ต้องปรับปรุง  ร้อยละ 50 – 59.99   

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ผู้สรุปผล                                        งานทะเบียน 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่             เดือน   ...........................................    พ.ศ. 2558. 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
  ภายใน 1 ปี  ( นักเรียนนักศึกษา ปวช.3  และปวส.2  ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ) 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาทราบดีว่า  การได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อของผู้เรียนมีความส าคัญทั้งต่อ
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ตลอดจนมีความส าคัญต่อวิทยาลัย  ที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้เลี้ยงตัวเองจากการมีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือภาครัฐ  และหรือพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นจาก
การได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ทักษะปฏิบัติ  ทักษะชีวิตจากการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  ตลอดจนฝึกงานในสถานประกอบการ  และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน  
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรัก  ความศรัทธาและเห็นความส าคัญของอาชีพ  นอกจากนี้ได้ร่วมกับงานแนะ
แนวโดยการเชิญวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ  หลายสถานประกอบการ หลายสถานศึกษา มาให้ความรู้ แนะแนวทาง
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ   
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการทีส่ถานศึกษาได้มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความรักในอาชีพ หรือการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จ านวน 105  คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1.ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 2.แบบส ารวจการมีงานท า / ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพอิสระ  ปีการศึกษา 2556 
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 3.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า / ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพอิสระ  ปีการศึกษา 2556 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                             มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

………………………………………………………………………. 
 แบบสรุปรายงาน        การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือ  ประกอบอาชีพอิสระ  
                               หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ปวช.3/1  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน ................................26..................................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน .........26........ คน   ร้อยละ ..........100.00....... 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน .........24........ คน     ร้อยละ ...........62.30........ 
3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน .........19........ คน      ร้อยละ ...........73.07........ 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน ..........5......... คน     ร้อยละ ...........19.23........ 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน ..........2..........คน     ร้อยละ ...........7.69.......... 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน ...........0........ คน     ร้อยละ ...............0........... 
 
ปวช.3/2   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน ..............................16....................................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน ........16......... คน   ร้อยละ ...........100.0........... 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน .........12........ คน      ร้อยละ ............75.00.......... 
3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน .........10........ คน      ร้อยละ ...........  6.25........... 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน .........2.......... คน      ร้อยละ ............12.50.......... 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน .........4.......... คน     ร้อยละ ............25.00.......... 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน .........0.......... คน      ร้อยละ .............0............... 
 
ปวช.3/3  สาขาวิชา  การตลาด  สาขางาน  การตลาด 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน ..................................16................................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน .........16........ คน   ร้อยละ .........100.............. 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน ........16......... คน      ร้อยละ .........100.............. 
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3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน ........14........ คน      ร้อยละ ...........87.50......... 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน ...........2...... คน      ร้อยละ ...........12.50......... 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน .......   0.......คน      ร้อยละ ...........0................. 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน ..........0....... คน      ร้อยละ ...........0................. 
 
 
ปวส.2/1  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน ...........................28.......................................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน .........28........ คน   ร้อยละ ............100.00........ 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน .........21........ คน      ร้อยละ ..............75.00........ 
3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน .........20..... คน      ร้อยละ ..............71.42........ 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน ..........1....... คน      ร้อยละ ..............3.57.......... 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน .........6........ คน      ร้อยละ ..............21.42........ 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน .........1........ คน      ร้อยละ ................3.57......... 
 
ปวส.2/2   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน ......................8............................................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน .........8........ คน    ร้อยละ ..........100.00......... 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน .........0........ คน     ร้อยละ .............0............... 
3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน .........0........ คน      ร้อยละ .............0............... 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน .........0….... คน      ร้อยละ .............0............... 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน ........2.........คน      ร้อยละ ...........25.00.......... 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน .........0....... คน      ร้อยละ .............0............... 
 
ปวส.2/3  สาขาวิชา  การตลาด  สาขางาน  การตลาด 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา   จ านวน .....................................10............................... คน  
2. ติดตามได้   จ านวน ........10........คน    ร้อยละ ............100.00..... 
3. ศึกษาต่อภายใน 1ปี   จ านวน .........6.........คน      ร้อยละ ...............60.00.... 
3.1 ศึกษาต่อตรงสาขา   จ านวน .........6....... .คน      ร้อยละ ...............60.00.... 
3.2 ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา   จ านวน .........0.........คน      ร้อยละ ................0.......... 
4.ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  จ านวน ........4..........คน     ร้อยละ ..............40......... 
5. มีงานท าภายใน 1ปี   จ านวน .........0.........คน     ร้อยละ ...............0......... 
 
 

ผู้สรุป……………………………..……………….. 
  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 

วันที่        เดือน                         พ.ศ. 2558 . 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

                          มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
แบบสรุปรายงาน      ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
                        หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

ประเภทวิชา /
สาขาวิชา 

ปวช.3 ปวส.2 

 ส าเร็จ 
การศึกษา  

ได้งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ 

ศึกษา
ต่อ 

ร้อย
ละ 

ติดต่อ
ไม่ได้ 

ส าเร็จ 
การศึกษา  

ได้งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ 

ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ ติดต่อ
ไม่ได้ 

การบัญชี 26 0 2 24 100 0 28 1 6 21 100 0 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 0 4 12 100 0 8 0 6 2 100 0 

การขาย / การตลาด 16 0 0 16 100 0 10 0 4 6 100 0 

รวม 52 0 6 52 100 0 46 1 16 29 100 0 

 
สรุป  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน....98...... คน ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
       ภายใน 1 ปี  จ านวน......98........คน คิดเป็นร้อยละ.......100........... 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   
          ดี ร้อยละ 70 – 79.99         
                             พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99   

         ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
                             ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้สรุปผล……………………………..………………..งานแนะแนว 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

วันที่ ………… เดือน .......................................... พ.ศ. 2558 . 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตังบ่งชี้ที่ 1.9    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษาได้มีการประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นจากครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  เน้นปฏิบัติจริง  ไปศึกษาดูงาน  และส่งผู้เรียนไปฝึกงานตามสถานประกอบการของรัฐและเอกชน   
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ข้อมูลความพยายาม 

1. นิเทศการเรียนการสอน 
   1.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของครูผู้สอน 
   1.2 ฝ่ายบริหารประเมินครูผู้สอน 
2. ผู้เรียนออกฝึกทักษะวิชาชีพโดยการออกบริการวิชาชีพ ( ชุมชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน ) 
3 .ผู้เรียนไปศึกษาดูงานตรงกับสาขาวิชาชีพ   
4. สถานศึกษาได้ประสานงานกับส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงให้ความรู้พื้นฐาน และการปรับตัวเข้าสังคม 
5. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

ข้อมูลความส าเร็จ 
 สถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1. แบบประเมินของสถานประกอบการ  (ฝึกงาน ) 
2. แบบประเมินโครงการบริการวิชาชีพ  ( ชุมชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน ) 
3  แบบประเมิน ( ผู้เรียนประเมินการสอนของครูผู้สอน ) 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูล

ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่

ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูล

ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 
 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ  
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมินความพึงพอใจ
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง

เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล 

จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการทั้งหมด 

 
 

จ านวนของสถานประกอบการหน่วยงาน 
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มคีวามพึงพอใจ 

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละ 
 

มี 16 16 100 
 
ความพึงพอใจ   
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00    ระดับดีมาก   
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับดี   
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ระดับพอใช้   
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับต้องปรับปรุง  
ค่าเฉลี่ย 0 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

  
ผู้สรุปผล………………………………………….….… 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง ) 
วันที่             เดือน    ................................   พ.ศ.  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 1 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที่  2 

       ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนให้รับผิดชอบรายวิชาสอน  ใหค้รูผู้รับผิดชอบ  ศึกษาหลักสูตร 
มาตรฐานสาขาวิชา  มาตรฐานวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา ตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งใน
ระดับ ปวช. และ ปวส.   เพ่ือจะจัดท าสมรรถนะรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และ
จากการส ารวจความต้องการตลาดแรงงานและได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรกับสถานประกอบการ   พบว่า  สถาน
ประกอบการต้องการแรงงานที่มี  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา จิตอาสา  และสถานศึกษาท าการพัฒนาหลักสูตร
โดยการน าเนื้อหาหลักสูตรมาสอนเสริมให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากในต าราเรียน เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ  
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้มีความความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

1.  ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2.  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
3.  ทดลองใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  
4.  ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาขึ้น  
5.  น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน  3  ปีไปใช้ 

ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษามีความตระหนัก  ความพยายาม  และได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาตามประเด็นการพิจารณา  5 ประเด็น  จ านวน  62  รายวิชา   
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
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 1. ค าสั่งแต่งตั้งครูใหร้ับผิดชอบรายวิชาสอน 
          2. .แผนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. แบบสอบถามความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 

1.สถานศึกษามกีารส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานปรกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4.สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
5.สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไมเ่กิน 3 ปี ไปใช้ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

                             มาตรฐานที่ 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
                              

แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่อดคล้องกับความต้องการ      
                       ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  ปีการศึกษา 2557 

หลักสตูร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา รวมจ านวน
ประเด็น 1 2 3 4 5 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
- สาขาวิชาการบัญชี      5 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ      5 
- สาขาวิชาการตลาด      5 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
-สาขาวิชาการบัญชี      5 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ      5 
- สาขาวิชาการตลาด      5 
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                                                                วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    
                               มาตรฐานที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
 
การประเมิน  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลัดสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ  
                สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน   ปีการศึกษา 2557 

ที ่          ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานปรกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้   
                                                                                     ปฏิบัติได้.............................................ประเด็น 

 

สรุปการประเมิน        □ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 5 
                              ดี   ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 4 
                              พอใช้     ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 
                              ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
                              ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น  1 

 
ผู้สรุปผล .................................................................. 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่.......เดือน..........................................พ.ศ.2558 

                                                                                                                                   
 
 
 
  
 
 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ข้อมูลความตระหนัก 
 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ  ปวช. และ ปวส.  ก าหนดให้ครูผู้สอนศึกษาหลักสูตร
มาตรฐานสาขาวิชา  วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ซ่ึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และตระหนักดีว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
ครบทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย นั้นต้องใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ค่านิยม 12 ประการ  ทุกรายวิชา 
 2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบันทึกหลังการสอนและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 3 .ได้รับการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนจากผู้บริหาร 
 4. น าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 1. จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2 .แบบบันทึกการนิเทศ 
ประเด็นการพิจารณา 

(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
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                                                            วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                           มาตรฐานที่  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

  
แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ปีการศึกษา 2557                                     

                                                       
แผนกวิชา 

จ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูที่ท าครบ 

ร้อยละ 
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 
 มีผลร้อยละอยู่ในระดับ ภาค 1 ภาค 2 

1.การบัญชี 
 

4 4 4 100 ดีมาก 

2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4 4 4 100 ดีมาก 
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3.การขาย/การตลาด 
 

3 3 3 1000 ดีมาก 

4.วิชาสามัญ 9 9 9 100 ดีมาก 
             รวมทั้งหมด 20 20 20   

 

สรุปผลการประเมิน □  □   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด 
                              □  □ ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 – 79.99 ของครูทั้งหมด 
                              □   พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 – 69.99 ของครูทั้งหมด 
                              □   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50- 59.99 ของครูทั้งหมด 
                              □   □ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของครูทั้งหมด  
 

             ผู้สรุปผล........................................ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 

วันที่..........เดือน....................................... พ.ศ .2558 
 

 
 
 

 
 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ข้อมูลความตระหนัก 
 ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ปวส.  ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานสาขาวิชา  มาตรฐานวิชา  จดุประสงค์รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา ตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร  ซ่ึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และสถานศึกษาตระหนักดีว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย นั้นต้องใช้
เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และค่านิยม  12 ประการ 
 2. มีการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.จัดท าบันทึกหลังการสอนรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 
          4. ได้รับการนิเทศการสอน    
          5. น าผลการนิเทศไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
ข้อมูลความส าเร็จ 
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 สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  โดยด าเนินการครบทั้ง  5  
ประเด็น  ดังนี้ 

1. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้   จ านวน  179  วิชา   
2. รายวิชาที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   จ านวน  179  วิชา   
3. รายวิชาที่ได้รับการนิเทศ/ท าบันทึกหลังสอน   
         -     รับการนิเทศ      จ านวน   162  วิชา    
         -     บันทึกหลังสอน    จ านวน   199  วิชา   
4. รายวิชาที่น าผลการสอนไปจัดท าวิจัย   จ านวน    18  วชิา   
5. วิชาที่น าผลการวิจัยไปแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน  จ านวน    18  วชิา   

หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
1 .แผนการจัดการเรียนรู้  /  บันทึกหลังสอน 

          2.    แบบบันทึกการนิเทศ 
3.   วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
ประเด็นการพิจารณา 
  (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
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                  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 แผนกวิชา จ านวน

ทั้งหมด 
จ านวนที่ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ผลการ

ประเมิ
นระดับ 

1 2 3 4 5 
ครู รายวิชา รายวิชา ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ ครู ร้อยละ ครู ร้อยละ 

1.การบัญชี 4 44 38 86.36 38 86.36 36 81.81 4 100 4 100 ดีมาก 
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 51 45 88.23 45 88.23 41 80.39 4 100 4 100 ดีมาก 
3.การขาย/การตลาด 3 34 31 91.17 31 91.17 28 82.35 3 100 3 100 ดีมาก 
4.วิชาสามัญ 9 70 65 92.85 65 92.85 57 81.42 9 100 9 100 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 20 199 179 89.94 179 89.94 162 81.40 20 100 20 100 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน □   □  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                               □  □  ดี   ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                              □  □  พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                              □   □  ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ  
                              □   □  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ  
 

 
ผู้ให้ข้อมูล........................................ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

                                                 (นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง) 
วันที่.......เดือน....................................................พ.ศ.2558 
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                   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                        มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

รายวิชาทั้งหมดจ านวน...................รายวชิา  ครูทั้งหมดจ านวน....................คน 
 

ข้อที่              ประเด็นการพิจารณา         ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
1. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

จ านวน.179.รายวิชา 
ร้อยละ...98.94……. 

จ านวน....0.....
รายวิชา 
ร้อยละ......- ............ 

2. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูแต่ละคนใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของรายวิชาทีส่อน 

จ านวน.179.รายวิชา 
ร้อยละ...98.94……. 

จ านวน....0.....
รายวิชา 
ร้อยละ......- ............ 

3. 3.1 สถานศึกษาด าเนนิการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
3.2 ให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลงัการสอนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาทีส่อน 

จ านวน..160...
รายวิชาร้อยละ..
80.40 
จ านวน.. 199..
รายวิชา 
ร้อยละ......100..... 

จ านวน...39..รายวิชา 
ร้อยละ......19.59....... 
จ านวน....0.....
รายวิชา 
ร้อยละ......- ............ 

4. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการเรียนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวชิาที่สอน 

จ านวน......20.........
คน 
ร้อยละ...100........... 

จ านวน.........-.........
คน 
ร้อยละ. .......-............ 

5. สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจยัไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกวา่หนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน......20.........
คน 
ร้อยละ...100........... 

จ านวน.........-.........
คน 
ร้อยละ. .......-............ 

 
 สรุปผลรายวิชา     ดีมาก   ปฏิบัติตามประเด็น 1 มผีลร้อยละ80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด 
                          ดี        ปฏิบัติตามประเด็น 1 มผีลรอ้ยละ70-79.99 ของครูทั้งหมด 
                          พอใช้    ปฏิบัติตามประเด็น 1 มผีลรอ้ยละ 60-69.99 ของครูทั้งหมด 
                         ต้องปรับปรุง ปฏบิัติตามประเด็น 1 มผีลร้อยละ50-59.99 ของครูทั้งหมด 
                         ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของครูทั้งหมด 
 

ผู้สรุปผล...................................................... 
(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 

วันที่......เดือน...............................................พ.ศ. ..2558 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ข้อมูลความตระหนัก 
 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครูผู้สอนรับผิดชอบทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การวิเคราะห์  มาตรฐานสาขาวิชา  มาตรฐานรายวิชา  
จุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
และตระหนักดีว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  
และจิตพิสัย นอกจากใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านยิมของคนไทย 12 ประการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ ด าเนินการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1. คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา  แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ ก่อนการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
 2.  ด าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกรายวิชา แจ้งผลการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลบางเนื้อหา/บางกิจกรรมตามความเหมาะสม
ทุกรายวิชา 

5.  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จ านวนรายวิชาที่สอนท้ังหมด 137  วิชา  ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลครบทั้ง  5 ประเด็นทุกรายวิชา  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1.แผนการจัดการเรียนรู้  /  บันทึกหลังสอน 
2.เอกสารการวัดผลและประเมินผล 

 3.แบบบันทึกการนิเทศ 
 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 

(1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน 
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(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
ที่สอน 

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบรูณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 

ล าดับที่  
 

แผนกวิชา 

การปฏิบัติ (ใส่√ในช่องที่ปฏิบัติ) จ านวน
ประเด็น
ที่ปฏิบัติ 

เกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับ 

แจ้งเกณฑ์
วัดผลการปะ

เมินผล 

วัดผลตาม
แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

วัดผล
หลากหลาย 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

น าผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. การบัญชี      5 ดีมาก 
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      5 ดีมาก 
3.  การขาย/การตลาด      5 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน        □ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
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                                □ ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                                □ พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                                □ ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                                □ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ  
 

 
                 ผู้ให้ข้อมูล................................................งานวัดผลและประเมินผล 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง.) 
วันที่........เดือน........................................... พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     มาตรฐานที่  2    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่  2.5     ระดับคุณภาพในการฝึกงาน   

ข้อมูลความตระหนัก 
สถานศึกษาทราบและตระหนักดีว่าการส าเร็จการศึกษานั้นผู้เรียนต้องผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า  320 

ชั่วโมง   และสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพ   
     ข้อมูลความพยายาม 
 1.พบผู้เรียนเพ่ือชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการฝึกงาน 

2.ประสานงานกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน   
3.จัดท าคู่มือบันทึกการฝึกงาน 
4.ประชุมผู้ปกครอง 
5.ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน 
6.นิเทศการฝึกงานอย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง 
7.ผู้เรียนจัดท ารายงาน  คนละ 1 เล่ม 
8.สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนที่มาฝึกงาน 
9.สถานประกอบการประเมินผลการฝึกงาน 

   ข้อมูลความส าเร็จ 
สถานประกอบการให้การตอบรับรับนักศึกษาฝึกงาน และมีความพึงพอใจต่อทักษะการปฏิบัติงานด้าน    
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  วิชาชีพ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1.แผนการจัดการเรียนรู้  /  บันทึกหลังสอน 
2.สมุดฝึกงาน 
3.รายงานการฝึกงาน  1 คน ต่อ 1 เล่ม  
4.แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนฝึกงาน 
5 แบบประเมิน ( สถานประกอบการประเมินผลการฝึกงาน ) 

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า

ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน 
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ีอน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

                  มาตรฐานที่  2.    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 

 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า

ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน   
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ   
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ   
                                                                                                                ปฏิบัติได้......5........ประเด็น 

 
สรุปผลการประเมิน       □ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                               □ ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                               □ พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                               □ ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข้อ 
                               □ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
         ผู้ให้ข้อมูล....................................................หวัหน้าแผนกวิชา 

( นางพจนา ทรัพย์ด า ) 
วันที่......เดือน............................................ พ.ศ. 2558 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                   มาตรฐานที่  2    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  
 
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับ สาขาวิชา การปฏิบัติ (ใส่ √ ในช่องที่ปฏิบัติจริง) เกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับ ร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 
จัด

ปฐมนิเทศ 
นิเทศ
ฝึกงาน 

วัดผลร่วมกับ
สถาน

ประกอบการ 

สัมมนาการ
ฝึกงาน 

จ านวน
ประเด็นที่

ปฏิบัติ 
1. การบัญชี       ดีมาก 
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       ดีมาก 
3. การขาย/การตลาด       ดีมาก 

ภาพรวม       ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมิน        □ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                                □ ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                                □ พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                                □ ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                                □ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้ให้ข้อมูล............................................งานวชิาการ 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. 2558 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3 
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษา ได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนด
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   กลยุทธ์   ทิศทางนโยบาย  ตัวชี้วัด เป้าหมายตลอดจนโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ตลอดจนพิจารณางบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษา สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
ก าหนดอยู่ในวาระ  2 ปี  และจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งในตราสารของสถานศึกษา  สถานศึกษาให้อ านาจสิทธิ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3.แบบประเมินผลการประเมินคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ข้อมูลความส าเร็จ 
1.ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
  มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา  2557 
 

                          
ข้อที่ 

ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่ มี - 
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เกี่ยวข้อง 
2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด าเนินการ 
........2......ครั้ง 

- 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี - 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.52 - 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
 

ค่าเฉลี่ย 4.47 
 

- 

                                                                                                                ปฏิบัติได้ .....5.......... ประเด็น 
 

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้สรุปผล…………………………………….............. 

      (นางพจนา  ทรัพย์ด า) 
วันที ่         เดือน                      พ.ศ. 2558 . 

 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของครบูุคลากรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในการบริหาร และบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม   
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษาไดจ้ัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่อไปนี้ 

1.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา    
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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3.จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
4.จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
5.จัดท ารายงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อมูลความส าเร็จ 
1.สถานศึกษามีการแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.ท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3.ท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
4.จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
1.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
            มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

แบบสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาปี การศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

                                                                                           ปฏิบัติได้ ......5......... ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 
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 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
ผู้สรุปผล………………………......….…………………….. 

      (นางพจนา  ทรัพย์ด า) 
วันที่........... เดือน………….…………..……….. พ.ศ. 2558 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัย 
              
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

                                                                      ปฏิบัติได้ ........5....... ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
                              ผู้สรปุผล………………………......….………งานวางแผนและงบประมาณ 
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      (นางพจนา  ทรัพย์ด า) 
         วันที่............. เดือน……………………………..….. พ.ศ. 2558 . 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการพัฒนาสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือ  
“ จิตอาสา ”โดยได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและสร้างจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม โดยก าหนด โครงการ/ กิจกรรมต่างๆไว้ใน แผนปฏิบัติการ  
ข้อมูลความพยายาม  

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่จะพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  

2.สถานศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง กับปรัชญาทางการศึกษา วิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  

3.สถานศึกษาจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ และปลูกฝึกจิตส านึก  การมี
จิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ของภายในสถานศึกษาลัยและภายนอก 
ข้อมูลความส าเร็จ 

รายงานผลการด าเนินโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1.โครงการต่างๆที่สนับสนุนและสอดคล้องอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่จะพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

 แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 
 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการ

มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

                                                                                                ปฏิบัติได้ .......5........ ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
ผู้สรุปผล………………………......….……      

      (นางพจนา  ทรัพย์ด า) 
       วันที่.......... เดือน………………………………..…….. พ.ศ. 2558 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
ข้อมูลความตระหนัก  
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สถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในการ
บริหารจึงได้ก าหนดกิจกรรม ต่างๆไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 
ข้อมูลความพยายาม  

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
2.ปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง  
3 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากร  
4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน  
6. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา  

ข้อมูลความส าเร็จ 
จากแบบประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   
 1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 2.โครงการประชุมผูป้กครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                                   มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสรุปผล     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาปี การศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   
2 สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง  
 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ   
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4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

 

                                                                                                                ปฏิบัติได้ .....5......... ประเด็น 
 
ผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
   ผู้สรุปผล………………………………………. 

      (นางพจนา  ทรัพย์ด า) 
            วันที่…………. เดือน.........................................พ.ศ. 2558 . 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  โดยมีข้อมูลพ้ืนฐาน  9 
ประเภท  จากฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยครูและบุคลากร  เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป   
ข้อมูลความพยายาม 
1.วิทยาลัยได้มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา    
1.2 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
1.3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 
1.4 ข้อมูลบุคลากร 
1.5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
1.6 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
1.7 ข้อมูลครุภัณฑ์ 
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1.8 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
1.9 ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีการจัดท าระบบป้องกันข้อมูลของวิทยาลัยฯ โดยการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับมี 
   การส ารองข้อมูล 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู บุคลากรและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา  
5. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
6. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 ครู บุคลากรและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

1.  แบบประเมินความพึงพอใจโดยครูและบุคลากร  เรื่อง การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (MIS –SCHOO ) และเอกสารต่างๆที่ห้องประกัน
คุณภาพ 

3.  เว็บไซ์ของสถานศึกษา 
4.  Facebook  ของสถานศึกษา      5.Server ส ารอง  

แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
                                 ปกีารศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน

และเชื่อมโยงเป็นระบบและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล   

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน   
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง และ

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ   

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน   

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.30   

 

                                                                                                            ปฏิบัติได้ .........5...... ประเด็น 
 
ผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
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    ผู้สรุปผล……………………………….…………   
(นายนิรันทร์  หนูสุวรรณ) 

วันที่…………. เดือน.....................................พ.ศ. 2558 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  ประกอบด้วย กิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณแ์ละได้ด าเนินการจัดท า
กฎระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตนและควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนให้พ้น
จากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนในช่วงวัยรุ่น  
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้จัดประชุมครุ ร่วมกับครูที่ปรึกษาและงานปกครองด าเนินการในการรวบรวมข้อมูลความ
เสี่ยงทั้ง 5  ด้านของผู้เรียนในที่ปรึกษาโดยการเก็บข้อมูลจาการเยี่ยมบ้านโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  
สอบถามข้อมูลจากเพ่ือนร่วมห้อง  ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆและเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยง หรือให้ผู้เรียนที่มี
ความเสี่ยงเข้าร่วมโครงการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ของงานปกครองและระบบดูแล   ได้แก่ 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
3. โครงการ 5 เสี่ยง 
 3.1 กิจกรรมด้านความปลอดภัย 
 3.2 กิจกรรมด้านการทะเลาะวิวาท 

  3.3 กิจกรรมด้านสิ่งเสพติด 
  3.4 กิจกรรมด้านสังคม 

 3.5 กิจกรรมด้านการพนันและการมั่วสุ่ม 
4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 

ข้อมูลความส าเร็จ 
 สรุปข้อมูลของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในรายวิชา โดยได้รับการดูแลเอาใจใส่ครบ ๕ ประเด็นการ
พิจารณา  
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หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
3. โครงการ 5 เสี่ยง 
 3.1 ด้านความปลอดภัย 

3.1.1 กิจกรรมด้านขับข่ีปลอดภัย ร่วมกับส านักงานขนส่ง จ.พัทลุง 
3.2.2 กิจกรรมความปลอดภัยในอาคาร / ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

 3.2 ด้านการทะเลาะวิวาท 
3.2.1 กิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาท 

  3.3 ด้านสิ่งเสพติด 
3.3.1 กิจกรรมความปลอดภัยเรื่องสารเสพติด  ร่วมกับ ส.ป.ป.ส 

  3.4 ด้านสังคม 
3.4.1 กิจกรรมความเสี่ยงท้องก่อนวัยอันควร   

  3.4.2 พยาบาลประจ าในสถานศึกษาเพ่ือคอยให้ค าที่ปรึกษา 
 3.5 ด้านการพนันและการมั่วสุ่ม 
  3.5.1 สารวัตรนักเรียน 
4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
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ระดับชั้น 
จ า 
นวน 
56 

จ า 
นวน 
57 

ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     
ด้านความปลอดภัย ด้านทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน 

อุบัติเหตุจาก
การเดินทาง 

ลักขโมย ทะเลาะวิวาทกับ 
ผู้เรียนในสถาน 
ศึกษาเดียวกัน 

ทะเลาะวิวาท
กับผู้เรียน

สถานศึกษา
อื่น 
 

บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ 
/ยาอี 

การ
ตั้งครรภ์

ก่อนวัยอัน
ควร 

การติด
เกมส์ 

การหนี
เรียน / 

ขาดเรียน
เกินก าหนด 

( ขร ) 

เล่นไพ่/
ไฮโล 

การพนัน 
เล่นบอล 

56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 56 57 
ปวช1.บัญชี 36 29 0 1 0 0 9 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 15 7 0 0 0 
ปวส.2บัญชี 27 27 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
ปวช.3บัญชี 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
ปวช1.ตลาด 35 27 0 0 0 0 7 1 0 0 5 5 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 6 15 18 0 0 0 
ปวส.2ตลาด 20 16 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
ปวช.3ตลาด 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 29 2 0 0 0 1 0 0 1 6 8 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 25 0 0 0 0 3 3 0 1 3 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 16 1 0 0 0 3 0 0 0 7 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปวส.1บัญชี 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 0 0 0 
ปวส.2บัญชี 32 18 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
ปวส.1ตลาด 19 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
ปวส.2 คลาด 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 21 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 29 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
รวม 366 321 5 4 0 0 23 6 0 2 65 46 14 11 16 18 10 3 1 1 0 0 49 51 25 0 0 0 
ร้อยละ 0 0 1.36 1.24 0 0 6.28 1.86 0 0.62 17.75 14.3

3 
3.82 3.42 4.37 5.

60 
2.
73 

0.
93 

0.2
7 

0.3
1 

0 0 13.
38 

15.8
8 

6. 
83 

0 0 0 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                                 มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสรุปผล    ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม ด้านการพนันและการ
ม่ัวสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 
 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง   
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน   

                                                                                                               ปฏิบัติได้ ........5....... ประเด็น 
 
ผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
          ผู้สรุปผล……………………………………………… 

   (นายธนวัฒน์  ทับทิม) 
         วันที…่………. เดือน........................................พ.ศ.  2558 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษามีความตระหนักดีว่าผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องได้รับ ค าแนะน าและการช่วยเหลือในขณะที่มา
เรียนในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนของวิทยาลัยฯเป็นผู้เรียนที่มาจากโรงเรียนขยายโอกาสและส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยถึงรายไดป้านกลาง  พ่อแม่หย่าร้าง   อยู่อาศัยกับญาติพ่ีน้อง  ปู่ย่า  
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ตายาย  จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
ข้อมูลความพยายาม  

สถานศึกษาได้จัดประชุมครูและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ครรูับผิดชอบโครงการละด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อดูแลผู้เรียน ดังนี้  

1. แต่งตั้งครเูป็นครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  
2. มีครูเวรประจ าวันทุกวัน ตอนเช้ามีครูเวรประจ าหน้าประตูวิทยาลัย 
3. ให้ครูที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกวันในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง และวันศุกร์คาบเรียนที่ 6 
4. ให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ข้อมูลพฤติกรรม           
   ต่างๆ 
5. ประชุมผู้ปกครองผู้เรียนทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกัน โดยครูที่ปรึกษามีข้อมูลของ  
   ผู้เรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือร่วมกันระวังป้องกันและแก้ปัญหา  

          6. ตรวจสารเสพติดผู้เรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยความร่วมมือกับ ส.ป.ป.ส. จ.พัทลุง 
ข้อมูลความส าเร็จ 

ในการจัดระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง   

โครงการประชุมผู้ปกครอง 
สมุดบัญชีส ารวจ 
สมุดประวัตินักเรียน 
สมุดตรวจสุขภาพ 

 สมุดเวรประจ าวัน /เวรวันหยดุ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
             มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

แบบรายงาน  การจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา      ปีการศึกษา  2557 
ภาคเรียนที่ 1  พบครูที่ปรึกษา   จ านวน............16............ครั้ง 
ภาคเรียนที่ 2  พบครูที่ปรึกษา   จ านวน............16............ครั้ง 

รวมทั้งปีการศึกษา  จ านวน............32..........ครั้ง 
 

แบบสรุปรายงาน     จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา 
จ านวนครั้งในการพบครูที่ทีปรึกษา รวมจ านวนครั้ง

ต่อปีการศึกษา 
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่  2 ผ่าน ไม่ผ่าน 
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1.การบัญชี 16 16 32 100   
2.การตลาด 16 16 32 100   
3.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 16 32 100   

สรุปภาพรวม                         ผ่าน     
 
เกณฑ์การผ่าน        80 % เวลาเรียนทั้งหมด 

 ผ่าน 29 ครั้งข้ึนไป   
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า  29 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

               มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมิน      ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2557    
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   
2.  สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง 
16  ครั้ง / ภาคเรียน  

3.  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลนักเรียน   
4.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ 

ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
ร้อยละ  100  

5.  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง   
                                                                                        ปฏิบัติได…้…5…………ประเด็น 

  
แบบสรุปผลการประเมิน                   ดีมาก    ปฏบิัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                                                  ดี         ปฏบิัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                                                  พอใช้    ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                                                  ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
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                                                ต้องปรับปรุงด่วน    ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 
 
 

                         ผู้สรุปผล…………………………………งานระบบดูแลนักเรียน 
(นายธนวัฒน์  ทับทิม) 

วันที่…………..เดือน………………………………….พ.ศ. 2558 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
รายชื่อนักศึกษา - โรงเรียน  ที่ให้ทุนนักเรียนเรียนฟรี  ปีการศึกษา  2557 

 

ล าดับที่ รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ – สกุล ระดับชั้น โรงเรียนเดิม 

1 5721 นางสาววัลยา ศรีกิตยนนท์ ปวช.1/1 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 
2 5665 นางสาวแพรวพรรณ เพชรคง ปวช.1/1 วัดทะเลน้อย 
3 5668 นางสาวสุวรรณี  สงขวัญ ปวช.1/1 วัดทะเลน้อย 
4 5693 นางสาวอนุธิดา  ชูใหญ่ ปวช.1/1 วัดเขาทอง 
5 5681 นางสาวอริสรา เหมือนสังข์ ปวช.1/1 วัดประดู่หอม 
6 5682 นางสาวจิราวรรณ  ทองวัตร ปวช.1/1 วัดประดู่หอม 
7 5685 นางสาวธัญญารัตน์  เซ่งหิ้น ปวช.1/1 วัดประดู่หอม 
8 5686 นางสาวสุภาวดี  ด้วงชว่ย ปวช.1/1 วัดประดู่หอม 
9 5666 นางสาววนิษา บัวนุ้ย ปวช.1/2 วัดทะเลน้อย 
10 5511 นางสาวสุชาดา กระเทศ ปวช.3/1 วัดทะเลน้อย 
11 5513 นางสาวสุวนันท์ สงขวัญ ปวช.3/1 วัดทะเลน้อย 
12 5514 นางสาวศุภวรรณ  ศรีนุ่น ปวช.3/1 วัดทะเลน้อย 
13 5515 นางสาววราภรณ์  สุกด า ปวช.3/1 วัดทะเลน้อย 
14 5517 นางสาวรุ่งฤดี  ลอบลิบ ปวช.3/1 วัดทะเลน้อย 
15 5591 นายนภดล ตุดบัว ปวช.3/2 วัดประดู่หอม 
16 5510 นางสาวมรกต  สุวรรณ์ ปวช.3/2 วัดทะเลน้อย 
17 5345 นางสาวเกศรินทร์ เหมือนสังข์ ปวช.3/1 วัดประดู่หอม 
18 5346 นางสาวสุภาพร  สังข์ชู ปวช.3/1 วัดประดู่หอม 
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19 5397 นายอรรถกร  มุสิกรักษ์ ปวช.3/2 วัดประดู่หอม 
20 5467 นางสาวสุจิตรา  ทางกลาง ปวช.3/3 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8    ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการ 
                     ใช้อาคารสถานที่    ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ    โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
ข้อมูลความตระหนัก 

 สถานศึกษาตระหนักดีว่าการจัดการศึกษาจะมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ      และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนและ
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด   จึงมีการจัดประชุมวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัย
ต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างชัดเจน 
ข้อมูลความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

1.มีการวางแผนการใช้ห้องเรียนทั้งเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติ  
2.ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลประจ าห้องทุกๆห้อง  
3.จัดท าตารางการใช้ห้องเรียนอย่างชัดเจน 
4.จดัตารางสอนตารางเรียน  
5.โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
6.มีห้องสมุด / มีเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการเพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
7.มี WiFi ทุกพ้ืนที่ในบริเวณสถาบันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทั้งในห้องเรียนและ 
  นอกห้องเรียน 

ข้อมูลความส าเร็จ 
สถานศึกษามีการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ  มีอัตราส่วน  เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง  ;  ผู้เรียน 1 คน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง  
 1.  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลประจ าห้องทุกๆห้อง 
 2.  ตารางการใช้ห้องเรียน 
 3.  ตารางสอนตารางเรียน 

4.  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
 5.  แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
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ประเด็นการพิจารณา  

(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

(2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
(5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การประเมิน ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 

 ระดับดีมาก    ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
 ระดับดี     ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  
 ระดับพอใช้   ปฏิบัติตามประเด็น3 ข้อ  
 ระดับต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ  
 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9   ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ    อุปกรณ์   ครุภัณฑ ์  และคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลความตระหนัก  
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สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ดีด  และ
คอมพิวเตอร์  โดยก าหนดให้มีแบบค าขอใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ ครุภัณฑ์  เครื่องพิมพ์ดีด  และเครื่องคอมพิวเตอร์  
แบบรายงานการซ่อมบ ารุง   และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
การก าหนดโครงการ / กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังนี้ 

1.มีการวางแผนการใช้วัสดุต่างๆ   อุปกรณ์   ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ดีด  และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กับผู้เรียนตามอัตราส่วนผู้เรียน 1 คน : อุปกรณ์ 1 เครื่อง 

2.มีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  และซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  
และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
ข้อมูลความส าเร็จ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับผู้เรียนตามอัตราส่วนผู้เรียน 1 คน : 1 เครื่อง และมีการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง 
 1 แบบรายงานการซ่อมบ ารุง    
 2.จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และตารางการใช้ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
 แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ ทัศน์ของสถานศึกษา                                                                               

                              และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ ทัศน์

ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์วิทยบริการ โดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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2.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โดยครู และ
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
 

4.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51- 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.25  
5.  สถานศึกษาท่ีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

ปฏิบัติได้………5………….ประเด็น 
 
แบบสรุปแผลการประเมิน       ดีมาก    ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                                       ดี    ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                                       พอใช้   ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                                       ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                                      ต้องปรับปรุงด่วน    ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 
 
 

          ผู้สรุปผล……………………………………งานอาคารสถานที่ 
(นางจิรัฐติกาล  คชเสน) 

วันที่…………เดือน……………………………………..พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
.มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษามีความตระหนักว่าการจะด าเนินงานได้อย่างมีศักยภาพนั้นบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนา 
เพราะจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การท างานทั้งปฏิบัติงานสอนและงานหน้าที่พิเศษมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ข้อมูลความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ   
2. ส่งครูและบุคลากรเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. ครูสาขาวิชาชีพพัฒนาตนเองโดยการไปอบรมหรือศึกษาต่อ 
4. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร    

ข้อมูลความส าเร็จ 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามสาขาวิชาชีพ 

หลักฐาน /เอกสารอ้างอิง 
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 1.โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร  
2.ค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาดูงาน  

ประเด็นการพิจารณา 
 (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบรายงาน         การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
สาขา การบัญชี 
 

ครัง้
ที ่

ชื่อ – สกุล รายการ 
ว/ด/ป และ 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

1 นางสาวสุนันทา ขวัญนุ้ย อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

2 นางจิรัฐติกาล คชเสน อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

3. นางธัญวรัฒน์  วิยะรัต
นกุล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

4 นางสาวสุวนันท์  ทองใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 

วันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2557 

= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

5 นางสาวสุนันทา  ขวัญนุ้ย อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 19-20 ส านักงานคณะกรรมการ โรงแรมหรรษา  
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การจัดการศึกษาทวิ
ภาคีและการน า
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ไป
ใช้ในการเรียนการสอน 

กรกฎาคม 2557 
= 16 ชั่วโมง 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดพัทลุง 

เจบี จ.สงขลา 

 
 
 
 
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ครั้ง
ที ่

ชื่อ – สกุล รายการ 
ว/ด/ป และ 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

1 นายอิทธิพงษ์ ข าจีด อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

2 นายอิทธิพงษ์ ข าจีด อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทย 

วันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2557 

= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

3. นายอิทธิพงษ์ ข าจีด โครงการอบรมนักเรียน
นักศึกษาสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

วันที่ 1 กรกฎาคม 
2557 

= 8 ชั่วโมง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เขต 1 จ.พัทลุง 

ศูนย์ประชุมองค?
การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง 

4 นายนิรันทร์ หนู
สุวรรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการศึกษาทวิภาคีและ
การน าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ไปใช้ในการเรียนการ
สอน 

วันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2557 

= 16 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

โรงแรมหรรษา  
เจบี จ.สงขลา 

5 นายรุจิรวัฒน์  งามข า โครงการสร้างเครือข่าย
การเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ 

วันที่ 1 สิงหาคม 
2557 

= 8 ชั่วโมง 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ.พัทลุง 

โรงแรมบุรีศรีภู  
บุลิค  โฮเต็ล อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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สามัญ 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ – สกุล รายการ 
ว/ด/ป และ 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จดั 

1 นางสาวกิตติมา  เก้ือเกตุ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

2 นางสาวเจือใจ  จูดคง อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

วันที่ 26-28  
มีนาคม 2557 
= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

3 นางสาวเจือใจ  จูดคง อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 

วันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2557 

= 24 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

4 นายธนวัฒน์  ทบัทิม การอบรมทักษะ
กระบวนการคิด 

วันที่ 4-6 
เมษายน 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

5 นางสาวธนกาญจน์  
ขุนยัง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาทวิ
ภาคีและการน า
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 
พุทธศักราช 2557 ไป
ใช้ในการเรียนการสอน 

วันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2557 

= 16 ชั่วโมง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

โรงแรมหรรษา  
เจบี จ.สงขลา 

6. นายปรีชา ช่วยนุกูล สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต 
ประจ าปี 2557 

วันที่ 13 
พฤศจิกายน 

2557 
= 4 ชั่วโมง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.
พัทลุง 

โรงแรมชัยคณาธาณี  
จ.พัทลุง 

7 นายยงเกียรติ  แซ่เจียง สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต 
ประจ าปี 2557 

วันที่ 13 
พฤศจิกายน 

2557 
= 4 ชั่วโมง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.
พัทลุง 

โรงแรมชัยคณาธาณี  
จ.พัทลุง 

 
 
สาขา การตลาด 
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ครั้ง
ที ่

ชื่อ – สกุล รายการ 
ว/ด/ป และ 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

1. นางพาณิภัค 
เอียดนุ้ย 

การอบรมทักษะ
กระบวนการคิด 

วันที่ 4-6 
เมษายน 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

2. นางสาวพจนา 
จันทร์ทองอ่อน 

การอบรมทักษะ
กระบวนการคิด 

วันที่ 4-6 
เมษายน 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ 

      
 
 

    ผู้สรุปผล........................................................งานบุคลากร 
(นางจิรัฐติกาล  คชเสน) 

วันที่            เดือน                      พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสรุปผลการประเมิน    การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา 
                                  ปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา 
จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ได้ปฏิบัติตามประเด็น 
1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 

การบัญชี 4 4 100 0 0 4 100 4 100 4 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 75 0 0 3 75 3 75 3 75 
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การตลาด 3 2 66.66 0 0 2 66.66 2 66.66 2 66.66 
สามัญ 9 6 66.66 0 0 6 66.66 6 66.66 6 66.66 

 
สรุปผลการประเมิน  
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏบิัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล……………….…………......……….………งานบุคลากร 
(นางจิรัฐติกาล  คชเสน) 

วันที่........เดือน  ...................................... พ.ศ. 2558 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11  ระดับคุณภาพในการจัดการการเงินและงบประมาณ 
ข้อมูลความตระหนัก  

สถานศึกษาตระหนักถึงความจ าเป็นในการบริหารการเงินและ งบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนโดยพยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาวัสดุฝึกและอุปกรณ์ ให้เหมาะสมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2557  เช่น  วัสดุฝกึ  วัสดุสานักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุหนังสือต าราเรียน  และวัสดุในการ
ด าเนินการตามโครงการต่างๆ โครงการ   เช่น   เศรษฐกิจพอเพียง   การทะนุบ ารุงศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรม  
กีฬาและดนตรี  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ให้ทุกฝ่ายได้รับการอุดหนุนอย่างเพียงพอ 
ข้อมูลความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ประชุมครูบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการ
ตรวจสอบ ควบคุมอย่างเป็นระบบ และด าเนินการดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการเพ่ือเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. วางแผนงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แจ้งแผนกวิชา / ผู้รับผิดชอบ  
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3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ 
5  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ข้อมูลความส าเร็จ 
 การบริหารงานการเงินและงบประมาณประจ าปีของสถานศึกษา  ทุกฝ่ายได้รับการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 
หลักฐาน /เอกสารอ้างอิง 
 1.บัญชีโรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณา  

(1) สถานศกึษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของงบด าเนินการ 

(2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

(3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

(4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

(5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินกา 
มาตรฐานที่ 3        ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12    ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังใน 
                     ประเทศ  หรือต่างประเทศ   
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษามีการวางแผนการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือน ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี  สถานศึกษา
ก าหนดให้ครูจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาพัฒนาทักษะวิชาชีพนอกเหนือจากครูผู้สอนใน
สถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง  
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษาได้สนับสนุนให้สาขาวิขาเขียนโครงการอบรมให้ความรู้โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา    
โครงการทศันศึกษาดูงาน  เพ่ือระดมทรัพยากรบุคคลภายนอกและเพ่ิมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  โดยติดต่อ
กับสถานประกอบการ  ศิษย์เก่า  บุคคลภายในและภายนอกและระดมเงินทุน  อุปกรณ์มาเป็นทุนการศึกษา  เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ยากจนมีความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย  เข่น นางสาวปิยฉัตร ชูทอง ปวช.
1/1 สาขาการบัญชีได้รับทุนจากมูลนิธิวัดโคกคีรีจ านวน 1ทุน จ านวน 1,000 บาท   นางสาวปาริชาติ  นิลชนะ
เพชร  ปวส.1/5 สาขาการบัญชี  ได้รับทุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จ านวน 1 ทุน  เนื่อง
ด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จ านวน 2,000 บาท  
และมูลนิธิรัง – ร าพึง   
ข้อมูลความส าเร็จ 
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 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรภายในและภายนอก  โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพ่ือมาเพ่ิม
ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  ผลการตอบรับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
หลักฐาน /เอกสารอ้างอิง 
 1.โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพมาให้ความรู้ 
 2.โครงการทัศนศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา 

 (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

(3) สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 
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แบบรายงาน   การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศร่วม              
                   พัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาการบัญชี 
 

ที ่ ว/ด/ป ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีบรรยาย จ านวนชั่วโมงท่ี
บรรยาย 

1 10 กุมภาพันธ์ 
2558 

ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง 
การออมและการค านวณอัตรา
ดอกเบี้ย 

8 ชั่วโมง 

2 23 กุมภาพันธ์ 
2558 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8 ชั่วโมง 

3. 17 กรกฎาคม
2557 

บริษัท  ทีโอที จ ากัด ( มหาชน ) 
การใช้อินเตอร์เน็ตละการเก็บ
ค่าบริการที่เกินจริง 

4 ชั่วโมง 

4. 26 กันยายน 
2557 

ส านักงานตรวจสอบบัญชี  
พระราชบัญญัติการบัญชี 
 

8 ชั่วโมง 
 

แบบรายงาน   การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศร่วม               
                   พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ที ่ ว/ด/ป ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีบรรยาย จ านวนชั่วโมงท่ี
บรรยาย 

1 17 กรกฎาคม
2557 

บริษัท  ทีโอที จ ากัด ( มหาชน ) 
การใช้อินเตอร์เน็ตละการเก็บ
ค่าบริการที่เกินจริง 

4 ชั่วโมง 

2 27 มิถุนายน 
2557 

คุณรมณ์มนฑล  พราหมณ์นาค 
การสร้างภาพดิจิตอล ด้วยมือถือ
สมาร์ทโฟน 

4 ชั่วโมง 

3. 
4 กุมภาพันธ์ 

2558 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ. พัทลุง 

การสร้างพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย  การเลือกตั้งที่ดี   

การเลือกตั้งแบบอิเล็คทรอนิกส์ 
4 ชั่วโมง 

4 
15 สิงหาคม 

2557 
คุณเฉลิมพล มากละเอียด 

อบรมความรู้พ้ืนฐาน การใช้ 
- โปรแกรม Sony  Vegus 7.0 
 - กลุ่มเครื่องมือ 
 - วิธีการบันทึกไพล์ แบบ Save , 
    Save As , Render 
-แนวทางการน าไปใช้ในการติดต่อ

8 ชั่วโมง 
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วีดีโอ และอัพโหลดวีดีโอ 
 
แบบรายงาน   การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศร่วม              
                   พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาการตลาด 
 

ที ่ ว/ด/ป ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีบรรยาย จ านวนชั่วโมงท่ี
บรรยาย 

1 1 กรกฎาคม 
2557 เมืองไทยประกันชีวิต สาขาพัทลุง 

การขายตรง  เทคนิคการขาย การ
บริหารการขาย   การเปิดปิดการ
ขาย จรรยาบรรณของนักการตลาด 

4 ชั่วโมง 

2 7 ธันวาคม 
2557 

บริษัท กรุงไทย –แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด สาขา
พัทลุง 

 กลยุทธ์ เทคนิคการขาย   กับธุรกิจ
ขายตรง 

4 ชั่วโมง 

3. 9 กันยายน 
2557 ร้านหนูเสริมสวย 

บรรยายบุคลิกภาพนักขายสู่มือ
อาชีพ สาธิตการแต่งหน้า  การท า
ผม ส าหรับนักศึกษา คนท างาน 

4 ชั่วโมง 

4. 12  กันยายน 
2557 

สมุนไพรไทยก้าวสู่อาเซียน กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงษ์ 
8 ชั่วโมง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น4 ข้อ  
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้รายงาน……………………………………… 
          (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 

วันที่               เดือน                             พ.ศ. 2558 . 
 

 
 
 
 



    91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษาทราบดีว่า  การบริการชุมชนด้านวิชาการและวิชาชีพนั้นทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโดยจัดโครงการบริการวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากครู  บุคลากร และผู้เรียนทุกสาขาวิชา  เพ่ือให้
ประชาชนผู้สนใจในชุมชน  สงัคมองค์กรภาครัฐและเอกชน  ได้มีความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาอาชีพเสริม หรือน า

มาตรฐานที่  4 
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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ความรู้ไปหารายได้เสริม หรือสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  ส่งผลให้สังคมไทยเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
ข้อมูลความพยายาม 

1.สถานศึกษาจัดให้มปีระชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน   ให้ครูและนักเรียนไปบริการวิชาชีพทุก
สาขาวิชาชีพ  เพ่ือช่วยเหลือสังคมให้สังคมมีการพัฒนา  เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น     
2.สนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมท ากิจกรรมในโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อมูลความส าเร็จ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ความรู้ บริการวิชาชีพ  ให้โรงเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  จ านวน 
6  โครงการ / ปี   / สาขาวิชา 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง 

1.โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
ประเด็นการพิจารณา 
  (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ กิจกรรมต่อปี 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 เข้าร่วม

โครงการ / กิจกรรม 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เข้าร่วมโครงการ /

กิจกรรม 
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ      ปีการศึกษา   2557  สาขาการบัญชี     

  
 ชื่อโครงการ 

บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการแบ่งปันความรู้สู่รั้วโรงเรียนวัดบ้านนา 
บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการแบ่งปันความรู้สู่รั้วโรงเรียนพนางตุง 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนแบ่งปันความรู้สู่พ่ีน้องชุมชนบ้านทะเลน้อย 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงดารบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชนบ้านนาท่อม 
บริการวิชาชีพ สถานประกอบการ โครงการเพิ่มความรู้สู่สถานประกอบการ 
บริการวิชาชีพ สถานประกอบการ โครงการ Accounting Service care for officere 
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แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   ปีการศึกษา 2557 
                        สาขาวิชา การบัญชี 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 
1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
 

2 แผนกวิชาการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 6 โครงการ/กิจกรรม  
3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ /

กิจกรรม 
ร้อยละ 60 

 

4 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม 

ร้อยละ  80 
 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย…4.10……….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ     ปีการศึกษา   2557    สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ชื่อโครงการ 
บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมAdobe Photoshopcs6 
บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการพิมพ์ ปริ้น พับ 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงการรายงานผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษาและประชาชน จ.พัทลุง 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงการสร้างนามบัตร 
บริการวิชาชีพ สถานประกอบการ โครงการPhotoshop Design 
บริการวิชาชีพ สถานประกอบการ โครงการการวางระบบเครือข่าย Lan 

 
แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 
 

                        
ข้อ 

ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
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2 แผนกวิชาการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 6 โครงการ/กิจกรรม  
3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
ร้อยละ 60  

4 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ  80  

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
มาตรฐานที่ 4   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา   2557    สาขาวิชา การตลาด 

 
 ชื่อโครงการ 

บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการ พิมพ์ ปริ้น พับ 
บริการวิชาชีพโรงเรียน โครงการการเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที ่4 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงการ ถักยางสร้างรายได้ 
บริการวิชาชีพ ชุมชน โครงการ สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
บริการวิชาชีพสถานประกอบการ  โครงการ ถักทอต่อรายได้ 
บริการวิชาชีพสถานประกอบการ โครงการพวงกุญแจแฟนตาซี 

 
       

ข้อ 
ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2 แผนกวิชาการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 6 โครงการ/กิจกรรม  
3 แผนกวิชาด าเนินการให้ครูไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 60  
4 แผนกวิชาด าเนินการให้ผู้เรียนไม่นอนกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ  80  
5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย 3.51-5.00 
ค่าเฉลี่ย……4.45…….. 
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สรุปผลการประเมิน                     ดีมาก    ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                                              ดี     ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                                              พอใช้    ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                                              ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                                            ต้องปรับปรุงด่วน    ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 

 
            ผู้สรุปผล……………………………………….หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่………เดือน………………………………………..พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

มาตรฐานที่  5 
ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ของผู้เรียน 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   ซ่ึงผู้เรียนจะได้น าความรู้ ทักษะปฏิบัติ และคุณธรรมจากรายวิชาที่เรียนมาบูรณาการ
ในการท างาน 
ข้อมูลความพยายาม 
 1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ  ระดับปวช. และระดับปวส.  ไดจ้ัดท าและ
พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 2. สถานศึกษาส่งเสริมครูให้ท าวิจัย  จ านวน  1 เรื่อง   
 3. น าผลงานของผู้เรียนไปประกวดระดับโรงเรียน  ระดับภาค  
ข้อมูลความส าเร็จ 
 จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ผลปรากฏ ดังนี้ 

1. ผลงานทั้งหมด  
1.1 ระดับ ปวช.  จ านวนนักเรียน  49  คน ( 3 คน / 1 เรื่อง ) จ านวน  23  เรื่อง   
1.2 ระดับ ปวส.  จ านวนนักศึกษา 58  คน ( 2 คน / 1 เรื่อง ) จ านวน  30  เรื่อง 

2. มีการน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  จ านวน  53  เรื่อง 
3. มีการเผยแพร่ระดับจังหวัด  จ านวน 10 เรื่อง  

3.1 ผู้เรียน   6 เรื่อง 
3.2 คร ู 4 เรื่อง 

4. ผลงานได้รับรางวัล   
4.1  ผู้เรียน  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 29  

ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ชื่อเรื่องโครงการ คะแนน เหรียญ 

นางสาวกชกร ฤทธิ์มาก ปวช.3/3 การผลิตพวงกุญแจตุ๊กตาไหมพรม 71 เงิน 

นางสาวสุจิตรา ทางกลาง ปวช.3/3 การผลิตพวงกุญแจตุ๊กตาไหมพรม 71 เงิน 

นางสาวกุสุมา ชายเกต ุ ปวช.3/3 การผลิตพวงกุญแจตุ๊กตาไหมพรม 71 เงิน 

นาสาววาสนา ศรีพิทักษ ์ ปวช.3/2 โครงการ เว็บไซต์ร้านน้องหลินอินเตอร์เน็ต 62 ทองแดง 

นางสาวกนกพร บุญเพชร ปวช.3/2 โครงการ เว็บไซต์ร้านน้องหลินอินเตอร์เน็ต 62 ทองแดง 

นางสาวจิรภรณ์ ศิรินพงศ์ ปวช.3/2 โครงการ เว็บไซต์ร้านน้องหลินอินเตอร์เน็ต 62 ทองแดง 

ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ชื่อเรื่องโครงการ คะแนน เหรียญ 

นางสาวมณฑกานต์ ไหมสีขาว ปวช.3/1 โครงการ  “วางระบบบัญชีสู่ชุมชนบา้นท่าตีน เครื่องแกงทะเลน้อย  ’ 70 เงิน 

นางสาวสุนิษา เนียมสกุล ปวช.3/1 โครงการ  “วางระบบบัญชีสู่ชุมชนบา้นท่าตีน เครื่องแกงทะเลน้อย  ’ 70 เงิน 
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นางสาวนิชาภัทร แสงจง ปวช.3/1 โครงการ  “วางระบบบัญชีสู่ชุมชนบา้นท่าตีน เครื่องแกงทะเลน้อย  ’ 70 เงิน 

นางสาวภัสรา ซุ่นเซ่ง ปวส.2/3 การผลิตไข่ปลาทอดสมุนไพรเพื่อจ าหน่าย 75 เงิน 

นางสาวมุทิตา จันทร์รัตน์ ปวส2/3 การผลิตไข่ปลาทอดสมุนไพรเพื่อจ าหน่าย 75 เงิน 

นางสาวกาญจนา ชูเล็ก ปวส2/5 เว็บไซต์ของดีพัทลุง 67 ทองแดง 

นางสาวทิพวรรณ ชูอินทร์ ปวส2/5 เว็บไซต์ของดีพัทลุง 67 ทองแดง 

นางสาววิลาวัลย ์พิทกักิจ ปวส2/1 โครงการ .”  รู้จักจด  รูจ้ักบันทกึ” 70 เงิน 

นายปิ่นธวัช บ ารุงรัตน์ ปวส2/1 โครงการ .”  รู้จักจด  รูจ้ักบันทกึ” 70 เงิน 

 
 4.2 ครูผู้สอน 
 

นางภาณิภัค เอยีดนุ้ย อาจารย์สาขาวิชาการตลาด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาโครงการ
วิชาชีพ  ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  สาขา
การตลาด 

62 ทองแดง 

นายกิติมา เกื้อเกต ุ อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญ การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพของนักเรียนใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุง
บริหารธุรกิจ 

63 ทองแดง 

นายนิรันทร์ หนูสวุรรณ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การส่งเสริมเจตคติและการพัฒนาตนเองในการส่งงานวิชา คอมพวิเตอร์
กราฟฟกิ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/5 สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  
วิทยาลยัเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

60 ทองแดง 

นางจิรัฐติกาล คชเสน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เร่ือง .”การบันทึกรายการปรับปรุง’เมื่อสิ้นสุด
งวดบัญชี  วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ชั้นปีที่ 1/1 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการ
บัญชี 

64 ทองแดง 

 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                        มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย         
                               ของผู้เรียน   ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสุนน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัด

แสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดท า

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี จ านวนผลงาน
ทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้นงานและ
ระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน 

ปวช    23    ชิ้นงาน 
ปวส    30     ชิ้นงาน 

 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  76 
 

 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ  51 
 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ 
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 11.32 
 

 

ปฏิบัติได้ ......5........ ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
      ผูส้รุปผล .....................................................งานวิขัยพัฒนาฯ 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่………เดือน.......................................... พ.ศ. 2558 

 
 
มาตรฐานที่  5   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย     
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   หรืองานวิจัย        
                    ของครู 
ข้อมูลความตระหนัก   

สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอนบุคลากรและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรทุก สาขาวิชา/สาขางานให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพและ / หรือการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศซึ่ง
จะน าไปสู่การแข่งขันระดับชาติจึงได้ก าหนดโครงการ เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ข้อมูลความพยายาม 
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาในการจัดท าหรือสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์      
   งานวิจัยและโครงงาน  
2. ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานตามความ 
   เหมาะสมของแต่ละรายวิชา  
ข้อมูลความส าเร็จ 
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 จากการที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครุผู้สอนและบุคลากร  จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์   งานวิจัยและโครงการ  สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็นครบ  4  ประเด็น  ระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
หลักฐาน  / เอกสารอ้างอิง 
 1.งานวิจัยของครู 
 2.งานวิจัยของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 

 (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
(4) สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารชน 
(5) สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

ของจ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
งานวิจัยครูผู้สอนประจ าปีการศึกษา  2557 

ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย ระดับชั้น 
นางจิรัฐติกาล       ศชเสน เรื่องธนาคารคนเก่ง  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  2 ปวช.1 
นางสาวพรรณธิภา   สุกการ เรื่องการส ารวจการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 
นางสาวสุวนันท์    ทองใหญ่ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่องกระดาษท าการ 10 ช่อง วิชากระบวนการ

จัดท าบัญชี 
ปวช.3 

นางสาวเสาวภา ย้อยแสง เรื่องการส ารวจการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ปวช.3 

นายอธิพงศ์ สุกการ เรื่องการพัฒนาการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาเว็บเพจเว็บด้วยเจ็ตเอาต์ ปวส.1 
นางพจนา ทรัพย์ด า เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายตรง ปวช.2 
นายรพินภัชช์  เกลี้ยงสง เรื่องเทคนิคในการน าเสนอขายสินค้าวิชาศิลปะการขาย ปวช.2 
นางสาวธนกาญจน์   ขุนยัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของ

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี 
ปวช.3 

นางนิยะดา  เยียนจันทร์ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.1/3 สาขา
การตลาด 

ปวส.1 

นางสาวจารุพรรณ  หนูสง การสอนภาษาอังกฤษด้วย Activity Based  Approoch ปวช.3 
งานวิจัยผู้เรียนประจ าปีการศึกษา  2557 

ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย ระดับชั้น 
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นายธราวิชญ์  จิตหวัง 

พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างดทศโก้ โลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

ปวส.2/3 
นายยศรพี ทองเหล่ ปวส.2/6 
นายณ้ฐวุฒิ  เอียดทองใหม่ ปวส.2/6 
นายกิตติพงศ์  สุชแสง ปวส.2/6 
นางสาวจุฑารัตน์  หนูนุ่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อการจัดจ าหน่าย 
ปวส.2/3 

นางสาวณัฐธิดา จินตรัตน์ ปวส.2/3 
นางสาวภัสรา  ซุ่นเซ่ง 

พฤติกรรมการบริโภคโอวัลตินของนักเรียน / นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง 
บริหารธุรกิจ 

ปวส.2/3 
นางสาวธัญญลักษณ์ นาศรี ปวส.2/3 
นางสาวจิราพร พรหมรัตน์ ปวส.2/3 
นางสาวมุฑิตา  จันทร์รัตน์ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ตโฟนของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

ปวส.2/6 
นางสาวอาทิยา  บัวแก้ว ปวส.2/6 
นางสาวจันทร์จิรา  ตปนีย
พันธ์ 

ปวส.2/6 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของครู 

 ระดับดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 ระดับดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 ระดับพอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
 ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้รายงาน……………………………………… 

(นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
วันที่            เดือน                             พ.ศ. 2558 . 
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มาตรฐานที่  6 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองไทยที่รัก
ชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   และทะนุบ ารุงศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม  
ข้อมูลความพยายาม 
 1.  รณรงคส์่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น  ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆทีเ่กี่ยวกับการปลูกฝัง
จิตส านึกให้รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่วิทยาลัยจัดขึ้น  เช่น  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนนักศึกษา  กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง  กิจกรรมนันทนาการที่เน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   
กิจกรรมแห่หมรับ  เป็นต้น 
 2.  ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

3.  วิทยาลัยจัดท าโครงการวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เช่น วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  วันพ่อ  วันแม่  วันปิยมหาราช  ท าบุญเดือนสิบ  

4.  ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในรายวิชา  จัดป้ายนิเทศ  เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกให้รักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

5.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาให้ผู้เรียนแต่ละโครงการ / กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจในการร่วม
ท ากิจกรรมต่างๆ  
ข้อมูลความส าเร็จ 

1.  ครูบุคลากร ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับการปลูกฝังจิตส านึกให้รักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จ านวน  4  
กิจกรรม และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จ านวน   6  กิจกรรม 

2. ผู้เรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกให้รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จ านวน  3  กิจกรรม 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จ านวน  6   กิจกรรม 

 
 
หลักฐาน  / เอกสารอ้างอิง 
1.โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เช่น  

โครงการวันพ่อ  
โครงการวันแม่  
โครงการวันปิยมหาราช  
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โครงการนักศึกษานักพัฒนา นักประชาธิปไตย 

2.โครงการวันส าคัญทางศาสนา / โครงการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   เช่น 
   2.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรม  ต่อไปนี้ 

2.1.1 กิจกรรมเข้าพรรษา 
2.1.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
2.1.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   

  2.1.4 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
  2.1.5 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 
 2.1.6 กิจกรรมไหว้ครู 

ประเด็นพิจารณา 
1.สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

2.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้วยการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

5.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีทีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 
            วทิยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

แบบรายงาน     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ  
                    ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

ประเด็นการพิจารณา 
โครงการ / กิจกรรม จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนครู / 
บุคลากร 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอก 

โครงการวันพ่อ   288 28 4.50 ผู้ปกครอง หน่วยงาน 
4.60 
บริจาคโลหิต  4.84 
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โครงการวันแม่  332 28 4.30 ผู้ปกครอง  4.62 

บริจาคโลหิต 4.84 
โครงการวันปิยมหาราช 0 25 4.46 - 

โครงการนักศึกษา  นักพัฒนานักประชาธิปไตย  325 20 4.33 - 
 
แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
โครงการ/ กิจกรรม จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนครู / 
บุคลากร 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

ภายนอก 
1.โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่องถิ่น     

1.1 กิจกรรมเข้าพรรษา  259 28 3.95 4.03 
1.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   259 28 4.20 4.49 
1.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  29 28 4.36 4.59 
1.4 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  259 28 4.56 4.45 
1.5 กิจกรรมวันมาฆบูชา 205 28 4.35 4.50 
1.6 กิจกรรมไหว้ครู 226 28 4.78 4.37 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 
ข้อที่ 

            
ประเด็นการพิจารณา 

       
    ปฏิบัต ิ

    
 ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

4 โครงการ 
6 กิจกรรม 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้วยการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
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4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่ทีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  

ค่าเฉลี่ย...4.52... 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน    มาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                          ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                          พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                          ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                          ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

     ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรม ฯ 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

วันที่..........เดือน……………………………….......พ.ศ.2558 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกที่มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลความพยายาม 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัย  ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึก
ให้รัก หวงแหน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัด ระดับประเทศ   
 2. ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

3.  จัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับอ่ืน ๆ  เช่น  
 3.1 ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัย 
 3.2 โครงการ กิจกรรมอาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ  
 3.3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ถนนสายทะเลน้อย –  
                ล าป า  ค .พนางตุง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง   
 3.4 โครงการปลุกต้นไม้  ปล่อยปลา  ที่บริเวณวัดเขาเจียก  เนื่องในโอกาสวันพ่อ ปีพ.ศ 2557 
4.  ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในรายวิชา  จัดป้ายนิเทศ  เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  งานกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมท ากิจกรรม 

ข้อมูลความส าเร็จ 
1.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  3  กิจกรรม 
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2.  ครูบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกให้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 3 กิจกรรม 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง 

1.โครงการ กิจกรรมอาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ  
2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ถนนสายทะเลน้อย – ล าป า   
  ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง   
3.โครงการปลุกต้นไม้  ปล่อยปลา  ที่บริเวณวัดเขาเจียก  เนื่องในโอกาสวันพ่อ  พ.ศ 2557 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบรายงาน     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นการพิจารณา 

โครงการ / กิจกรรม จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนครู / 
บุคลากร 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก 

1.โครงการอนุรักษ์ ( สานฝันวิทยาลัยสีเหลือง ) 36 28 4.61  
2. โครงการ กิจกรรมอาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ 
2.1 โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา  ที่บริเวณวัดเขาเจียก  
เนื่องในโอกาสวันพ่อ  ปี พ.ศ 2557 
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28 3.91  

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่ 
แห่งชาติที่ถนนสายทะเลน้อย – ล าป า   ต.พนางตุง   
อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง   

38 28 3.91 18 คน  =  

4.โครงการชวนกันท าดี  ภาค 9  42 26 4.52  
5.โครงการเยาวชนร่วมใจ  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  28 26 3.98  

 
ล าดับ                                                    ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 โครงการ 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

   

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก   



    107 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย. 4.31 
 

 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน    มาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                           ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                           พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                           ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                           ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

      ผูส้รุปผล.............................................งานกิจกรรม ฯ 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

วันที่..........เดือน………………………..…….......พ.ศ.2558 
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ข้อมูลความพยายาม 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  เข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ  เช่น  กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา   กิจกรรมดนตรี  เป็นต้น 
 2.  จัดท าโครงการต่าง ๆ การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น  โครงการกีฬา –กรีฑา นักเรียน
นักศึกษา และประชาชน  จังหวัดพัทลุง  โครงการวันปีใหม่ 

3.  ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นประเมินความพึงพอใจในการร่วมท า
กิจกรรมดังกล่าว 
ข้อมูลความส าเร็จ 

1.ผู้เรียนทุกระดับชั้น  ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
     จ านวน  1  กิจกรรม 
2.ผู้เรียนทุกระดับชั้น  เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี  จ านวน  1  กิจกรรม 

หลักฐาน /เอกสารอ้างอิง 
1. โครงการกีฬา –กรีฑา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน  จังหวัดพัทลุง  
2. โครงการวันปีใหม่ 
3. โครงการกีฬาฟ้า –ขาว สามัคคี  
4. โครงการดนตรี – เสียงตามสาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
ประเด็นการพิจารณา 
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โครงการ / กิจกรรม 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนครู / 
บุคลากร 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก 

ด้านการกีฬา     
1.โครงการกีฬา –กรีฑา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน       
จังหวัดพัทลุง 

141 28 4.82 4.91 

2.โครงการกีฬาฟ้า –ขาว สามัคคี  332 28 4.45  

3.โครงการฟุตซอล ฟ้า – ขาวสัมพันธ์  ครั้งที่ 3 332 28 4.45  
ด้านนันทนาการ     
1.โครงการวันปีใหม่  288 28 4.03  
2.โครงการดนตรี - เสียงตามสาย 332 28 4.53  

 
 

ล าดับ                                                    ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน การกีฬาและ

นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5 

โครงการ 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ   

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.46 
 

 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน   มาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                          ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                         พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                         ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                         ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

       ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรม ฯ 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

วันที่..........เดือน…………................................พ.ศ.2558 
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลุกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อมูลความตระหนัก 

สถานศึกษาได้น้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ’ ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  มาให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ ให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียน  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  และมีป้ายนิเทศ  ด าเนิน
กิจกรรม / โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
ข้อมูลความส าเร็จ 
 การจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ’ ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  
ในรายวิชา   และการด าเนินกิจกรรม  /  โครงการ  ครูบุคลากรและผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้ง  
เอกสาร /หลักฐานอ้างอิง 
 1.โครงการอบรมให้ความรู้  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ’ ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลุกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 
ประเด็นการพิจารณา 

โครงการ / กิจกรรม จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนครู / 
บุคลากร 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก 

1.โครงการอบรมให้ความรู้  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ’ 
ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  

290 25 3.75 4.25 

 
แบบสรุปผลการประเมิน   การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีการศึกษา 2557 

 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน  
 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครุและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

 
 

3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก สถานศึกษาที่มีต่อ   
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ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน โดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  3.78 

 
เกณฑ์การประเมิน    มาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
                           ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                          พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
                          ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                          ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

        ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรม ฯ 
(นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 

วันที่..........เดือน…………………………….......พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  7 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาตระหนักดีว่า   การประกันคุณภาพภายในจะมีประสิทธิผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากครู
และบุคลากรทุกคน  และทุกคนต้องท าการประกันคุณภาพภายในของตนเอง   ประกันคุณภาพของผู้เรียนและ
นักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษา   ซึ่งมีผลต่อการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา 
ข้อมูลความพยายาม 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล  ดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ทุกคน
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2 จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล   
 3.  น าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงานในหน้าที 
 4.   ด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

5.   พยายามจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของ 
                สถานศึกษาอ่ืน   รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ข้อมูลความส าเร็จ 

มีรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล  และมีการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  หรือการ 
เป็นแหล่งอ้างอิงสถานศึกษาอื่น  รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
หลกัฐาน / เอกสารอ้างอิง  

1 รายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล   
 2.รายงานการประกันคุณภาพภายในระดับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ 2555  
ข้อมูลความตระหนัก 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่องให้ใช้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมาตรฐานดังกล่าว ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและวิทยาลัยฯถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาสู่
คุณภาพจึงได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  ไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี 
ข้อมูลความพยายาม  

1. น าผลการประเมินภายนอกและผลการประเมินโดยต้นสังกัดสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและน าผลการประกันคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนา      
              สถานศึกษาเป็นระยะๆ  

3. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมีค าสั่งแต่งตั้ง เป็น  
    คณะกรรมการ    รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน  
4. มีคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและด าเนินงานตามคู่มือและปฏิทิน มีการพัฒนาคู่มือและ 
   ปรับปรุงปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
5. มีระบบการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพโดยการประชุมวิเคราะห์  
   สภาพแวดล้อม ( SWOT) ประชุมวางแผน ประชุมด าเนินการ นิเทศและติดตามโดย ผู้บังคับบัญชา     
   ตามล าดับขั้น ครูทุกคนเขียน SAR (รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล)  
6. มีการประเมินผลของ SAR ของวิทยาลัยฯ เพ่ือการปรับปรุงระบบและกลไกการ ด าเนินงานประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 7. มี SAR รายบุคคลของครู   และ SAR ของวิทยาลัยฯ  โดย SAR ของวิทยาลัยฯ ผ่านการพิจารณาของ 
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก่อนการรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ข้อมูลความส าเร็จ 
มีรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล  และมีการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  หรือการ 

เป็นแหล่งอ้างอิงสถานศึกษาอื่น  รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง  

1 รายงานการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคล   
 2.รายงานการประกันคุณภาพภายในระดับโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมนิตนเองระดับตัวบง่ชี้ 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองระดับตัวบ่งชี้ 
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1 / 1.1 5 ดีมาก 

1 / 1.2 5 ดีมาก 

1 / 1.3 5 ดีมาก 

1 / 1.4 2 ต้องปรับปรุง 

1 / 1.5 3 พอใช้ 

1 / 1.7 5 ดีมาก 

1 / 1.8 5 ดีมาก 

1 / 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 35  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.38 ดี 

2 / 2.1 5 ดีมาก 

2 / 2.2 5 ดีมาก 

2 / 2.3 5 ดีมาก 

2 / 2.4 5 ดีมาก 

2 / 2.5 5 ดีมาก 
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 5.00 ดีมาก 

3 / 3.1 5 ดีมาก 

3 / 3.2 5 ดีมาก 

3 / 3.3 5 ดีมาก 

3 / 3.4 5 ดีมาก 

3 / 3.5 5 ดีมาก 

3 / 3.6 4 ดี 

3 / 3.7 5 ดีมาก 

3 / 3.8 5 ดีมาก 

3 / 3.9 5 ดีมาก 

3 / 3.10 4 ดี 

3 / 3.11 4 ดี 

3 / 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 57  
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คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 4.75 ดีมาก 

4 / 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 5.00 ดีมาก 

5 / 5.1 4 ดี 

5 / 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 9  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5 4.50 ดี 

6 / 6.1 5 ดีมาก 

6 / 6.2 5 ดีมาก 

6 / 6.3 5 ดีมาก 

6 / 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6 5.00 ดีมาก 

7 / 7.1 5 ดีมาก 
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7 / 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7 4.50 ดี 

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า     3 คะแนน O   ใช่ 
O   ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน O   ใช่ 
O   ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม O   ผ่านการประเมิน 
O   ไม่ผ่านการประเมิน 

 

2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 

2.1 จุดเด่น  
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ที่มีศักยภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
ทางสถานศึกษามีจุดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ครูมีความพยายามพัฒนาในเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน มีผลมาจากครุมีความ
เข้าใจหลักสูตร มีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนของครูทุกคน และมี
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และที่ส าคัญทางวิทยาลัยฯได้น าเอาระบบดูแลช่วยเหลือมา
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
2.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 
เนื่องจากสถานศึกษาขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ผู้เรียนในทุกสาขาวิชาชีพเข้า
ศึกษาดูงานเพิ่มเติมนอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และส่งผู้เรียนออกฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติจริง  ทางสถานศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามสาขา
วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละ 4 โครงการ ต่อสาขา มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนในระดับ  ปวช. 3 และ ปวส. 
2 โดยทางสถานศึกษาได้ก าหนดให้ผู้เรียนในระดับปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกคนเข้าสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้
ข้อสอบซึ่งพัฒนาโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มาใช้ในการทดสอบ
มาตรฐานของผู้เรียน และก่อนส าเร็จการศึกษาทางสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเข้าสู่สถานประกอบการ  องค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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3.  ผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยทางสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม   โครงการศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพ ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญในสาขาวิชาชีพ   มีการส่งผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะตามสาขาวิชาชีพ  มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียดโดยจัดให้มีกิจกรรมชมรม และที่ส าคัญทางสถานศึกษาก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าพบผู้เรียนอาทิตย์ละ 6 ครั้งเป็นอย่างน้อย มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือแนะแนวอาชีพและศึกษา
ต่อแก่ผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ตลอดจนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้น าเอาระบบดูแล
ช่วยเหลือเข้ามาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาทุกคน 
5.  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีอยู่ในระดับ ดีมาก สถานศึกษามี
การติดตาม รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบไปประกอบอาชีพอิสระ  ศึกษาต่อ  ว่างงาน  และไม่สามารถ
ติดต่อได้ ภายใน  1  ปี อย่างน้อย 2 ครั้ง มีการแนะแนวการศึกษา  แนะแนวประกอบอาชีพ และมีการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  
6 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก  
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
1.  คุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรายวิชา อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากทางสถานศึกษามีการก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะอาชีพและจะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่
พึงประสงค์  บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน 
2.  คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยู่ในระดับดีมาก โดยทางสถานศึกษา
ก าหนดให้ครูผู้สอนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกภาคเรียน ครูผู้สอนแจ้งหลักสูตร  
หน่วยการเรียน หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบทุกคนในคาบแรกของวิชานั้น ๆ 
ตลอดจนมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์  บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
รายวิชาที่สอน 
3.  คุณภาพในการฝึกงาน  ทางสถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานทุกคนโดยทาง
สถานศึกษาได้ท าสัญญาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนออกฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1.  คณะกรรมสถานศึกษามีคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมถึงครูและบุคลากร ฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา 
2.  สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และ รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า และ
แสดงความคิดเห็น 
3 .   สถานศึ กษามี การจั ดกิ จกร รม  งาน   โคร งการตาม อัตลั กษณ์ของสถานศึ กษา   “จิ ตอาสา”                      
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4.  การบริหารงานและผู้น าของสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีการแต่งตั้งให้ตัวแทนผู้ปกครองเข้ามามี
บทบาทหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  



    121 
5.  การจัดการในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาเป็นระบบ และมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง  
6.  ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียนทุกคน 
และจัดท าอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ 
7.  สถานศึกษามีการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง 
8.  การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งานอย่างเป็น
ระบบ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าผลมาพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้
งานเป็นประจ าทุกภาคเรียน  
9.  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ า เพ่ือให้ครูได้มีทักษะความรู้เพ่ิ มเติม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้รับเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ  
 

มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการวิชาชีพ 
1.สถานศึกษาได้ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาต้องมีการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ไม่ต่ า
กว่าสาขาละ 6 โครงการ ต่อปีการศึกษา โดยทางสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครู บุคลากรได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการทุกคน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน การท างาน
เป็นทีม  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสังคม 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
1.  สถานศึกษาให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในทุก
สาขาวิชา ปวช. 3 จ านวน 3 คน ต่อ 1 ชิ้น ปวส. 2 จ านวน 2 คน ต่อ 1 ชิ้น โดยมีการน าผลงานทั้งหมดที่จัดท า
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกสาขาส่งผลงานของตนเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง 
2.  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนได้จัดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือน าผล
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที.่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
1.  คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และท านุบ ารุงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้มีกิจกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังจิต ส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และท านุบ ารุงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยให้ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
2.  คุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สถานศึกษาจัดให้มี
กิจกรรมโครงการ กิจกรรม ในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในสถานศึกษา จ านวน 7 
กิจกรรม โดยก าหนดให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.  คุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
โดยก าหนดให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือน ามาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
4.  คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6  กิจกรรม  โดยผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ พัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือการบริหารงานของผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ การจัดท ารายงานคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  คุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนยุทธ์
ศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท ารายงานคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี โดยมี
การพัฒนาการจัดการด้านต่างๆ ให้ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือการบริหารงานของผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับ
แผนกลศาสตร์  โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2556 

2.2 จุดควรพัฒนา   
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
1.  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (  V-NET )  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ปวช.อยู่ในระดับต้องปรับปรุง   ปวส. อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน อันมีผลมาจากผู้เรียน ไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ  V-NET  ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการทบทวนหนังสือ บทเรียน แต่
ทางสถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนเพ่ิมเติมมีการติว   ทบทวนให้แก่ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการทดสอบ  V-NET  เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียน ตระหนักถึงความส าคัญ ของการทดสอบมากขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
( V-NET )  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปวช.และ ปวส อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  อันมี
ผลมาจากผู้เรียน ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีความมั่นใจ ขาดความเข้าใจในเนื้อหา แต่ทางสถานศึกษา 
ได้จัดให้มีกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
1.คุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทางสถานศึกษาตระหนักและได้พยายามในการแก้ไขปัญหา  
  ข้อบกพร่อง มีการจัดการนิเทศการสอนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
3.ครูในสถานศึกษามีอัตราการเข้าออกบ่อย  เช่น  รายภาคเรียน รายปี ท าให้การท าวิจัยของครูไม่ต่อเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายน้อย 
2.สถานศึกษาควรมีความร่วมมือจากสถาบันอ่ืนเพื่อจัดให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการวิชาชีพ 
1.ส่งเสริมใหม้ีการส ารวจความต้องการของชุมชนในหลักสูตรที่ต้องการให้มีการบริการวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
2.สถานศึกษายกระดับการให้บริการวิชาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และต่อเนื่อง 
3.สถานศึกษาเพ่ิมจ านวนครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  การบริการวิชาชีพ  เชิญวิทยากร 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
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1.สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการ
ประกวดในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557  สรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.1,1.2,1.3,1.7,1.8,1.9  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.1,2.2,2.3,2.4,.25 
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.7,3.8,3.9,3.12 
 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่  5.2 
 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1,6.2,6.3,6.4 
 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่  7.1 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี        เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.6,3.10,3.11 
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่  7.2 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช้   เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับปรับปรุง  เรียงตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.4 
 
3.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต  ดังต่อไปนี้ 
1.  แผนพัฒนาการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
1.2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง  เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  และการประเมินตามสภาพจริง  เช่น   
     แบบ PJ.B.L  แบบ R.B.L 
1.3  นิเทศการสอน 
2.  แผนพัฒนาผู้เรียน 
2.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ  V-NET  
2.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทบทวนหนังสือ บทเรียน  
2.3  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน       
3.  แผนพัฒนาการจัดท า โครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ  
3.1.  โครงการยกระดับการให้บริการวิชาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และต่อเนื่อง  
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4.  แผนพัฒนาการจัดท า วิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
4.1  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาให้ครู  ผู้เรียน  ท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการประกวดในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  
5.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 
5.1.  สถานศึกษาระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ชุมชน  สถานประกอบการ  
5.2.  สถานศึกษาท าความร่วมมือกับสถาบันอื่นเพ่ือให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1  โครงการอบรมครูตามสาขาวิชาชีพ   
6.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
6.3  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง  เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  และการประเมินตามสภาพจริง  เช่น   
      แบบ PJ.B.L  แบบ R.B.L 
 

 
 
 

 
 
 

หลักสูตร  ปกีารศึกษา  2557 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ 2546)    พาณิชยกรรม  พณิชยกรรม  การบัญช ี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ 2546)   พาณิชยกรรม  พณิชยกรรม   คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ 2546)   พาณิชยกรรม  พณิชยกรรม   การขาย 
หลักสตูร  ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2546 บริหารธุรกิจ การบัญชี  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2546 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2546 บริหารธุรกิจ การตลาด  
 

 

จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา  2557 
 

จ านวนบุคลากร จ านวน สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 
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ครูประจ า ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 
ต่ า

ปริญญา 
ผู้รับใบอนุญาต 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

ผู้จัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ผู้อ านวยการ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

คร ู 20 17 3 12 8 0 5 14 1 
บุคลากรทางการศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

บุคลากรสนับสนุน 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
รวม 28 17 3 14 8 0 7 16 5 

 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน ณ  10 มิถุนายน  2557  ปกีารศึกษา  2557  
 

แผนก หลักสูตร / ประเภทวิชา 
ชั้นปี (ปกติ) ชั้นปี(ทวิ(ภาคี ) 

รวม 
1 2 3 1 2 3 

ปวช. พณิชยกรรม /การบัญชี /การบัญชี 29 27 25 0 0 0 81 
ปวช พณิชยกรรม /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 25 16 0 0 0 54 
ปวช พณิชยกรรม /การขาย /การขาย 27 16 11 0 0 0 70 

 รวม  ปวช 85 68 52 0 0 0 205 
ปวส บริหารธุรกิจ / การบัญชี /การบัญชี 18 18 0 0 0 0 36 
ปวส บริหารธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 29 0 0 0 0 50 
ปวส บริหารธุรกิจ/การตลาด /การตลาด 14 15 0 0 0 0 30 

 รวมปวส 53 63 0 0 0 0 116 
 รวมทั้งหมด 138 131 52 0 0 0 321 

 

จ านวนนักเรียน  ณ 10  พฤศจิกายน  2557  ปีการศึกษา  2557  
 

แผนก หลักสูตร / ประเภทวิชา 
ชั้นปี (ปกติ) ชั้นปี(ทวิ(ภาคี ) 

รวม 
1 2 3 1 2 3 

ปวช. พณิชยกรรม /การบัญชี /การบัญชี 19 26 24 0 0 0 69 
ปวช พณิชยกรรม /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 23 14 0 0 0 61 
ปวช พณิชยกรรม /การขาย /การขาย 8 11 11 0 0 0 30 

 ปวช2/57 5 0 0 0 0 0 5 
 รวม  ปวช 56 60 49 0 0 0 165 

ปวส บริหารธุรกิจ / การบัญชี /การบัญชี 16 18 0 0 0 0 34 
ปวส บริหารธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 25 0 0 0 0 47 
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ปวส บริหารธุรกิจ/การตลาด /การตลาด 14 15 0 0 0 0 29 

 ปวส.2/57 8 0 0 0 0 0 8 
 รวมปวส 60 58 0 0 0 0 118 
 รวมทั้งหมด 116 119 49 0 0 0 283 

 

ปีการศึกษา 2/57  นักเรียนย้ายมาประจ าห้อง ปวช.1/2   คือ  นายทศพร นิ่มด า   
ปีการศึกษา 2/27  รับน.ร ใหม่ ปวช.1 5 คน  รวมปวข.1  = 56 คน   
ปีการศึกษา 2/57  รับน.ศใหม่ ปวส.1 8 คน  รวมปวส.1  =  60 คน   ปวส.1ตรง คอม 1 คน  ปวส.1 พิเศษ คอม                  
                                                                                   3 คน   ปวส.1 พิเศษ บัญชี  4 คน  

จ านวนครู  ปีการศึกษา  2557 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
สถานภาพ 

ใบประกอบ
อาชีพ 

วุฒิการศึกษา 
หลักสูตร 

ที่จบ 
ครู

ประจ า 
ครู

พิเศษ 
มี ไม่มี ปริญ 

ญาเอก 
ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ าปริญญา
ตรี 

ตรง ไม่ตรง 

พณิชยกรรม /สาขา
งานบัญชี 

2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 

พณิชยกรรม /สาขา
งานคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 

พณิชยกรรม /สาขา
งานการชาย 

2 2 0 1 1 0 2 0 0 2 0 

บริหารธุรกิจ /
สาขาวิชาการบัญชี 

2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 

บริหารธุรกิจ /
สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 

บริหารธุรกิจ /สาขา
การตลาด 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

หมวดสามัญ 9 6 3 7 2 0 1 7 1 9 0 
รวม 20 17 3 12 8 0 5 14 1 20 0 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  2557 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

เลขที่ 151  ถนน ไชยบุรี  ต าบล คูหาสวรรค์   อ าเภอ เมืองพัทลุง   จังหวัด พัทลุง    
รหัสไปรษณีย์   93000 

สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

- ค าสั่งต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ที่  ๑๓ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง ประกาศการใช้เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัย ฯ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  และการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

------------------------------------- 
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 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรงตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
ฯ และสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียน ให้มากที่สุดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   สถาน
ประกอบการ หรือสามารถสร้างธุรกิจประกอบอาชีพอิสระได้ และเพ่ือความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ในการนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จึงประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๕๕  เพ่ือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และแต่งตั้งให้คณะครูทุกคนมา
จัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดังนี้ 
๑. นางพรศรี  หนูสง ประธาน ๑๑. นางเจือใจ  จูดคง กรรมการ 
๒. นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง รองประธาน ๑๒. นางสาวพจนา  จันทร์ทองอ่อน กรรมการ 
๓. นางนิยะดา  เยียนจันทร์ รองประธาน ๑๓. นางสาวจารุพรรณ  หนูสง กรรมการ 
๔. นางจิรัฐติกาล  คชเสน รองประธาน ๑๔. นายชาญวิทย์  ฤทธินิ่ม กรรมการ 
๕. นายธนวัฒน์  ทับทิม กรรมการ ๑๕. นายอิทธิพงษ์  ข าจีด กรรมการ 
๖. นางจารวี  ปรางน้อย กรรมการ ๑๖. นางวิจิตรา  มากจุ้ย กรรมการ 
๗. นายนิรันทร์  หนูสุวรรณ์ กรรมการ ๑๗. นายรุจิรวัฒน์  งามข า กรรมการ 
๘. นายอธิพงศ์  สุกการ กรรมการ ๑๘. นางสาวสุวนันท์  ทองใหญ่ กรรมการ 
๙. นางสาวเสาวภา  ย้อยแสง กรรมการ ๑๙.  นายรพินภัชช ์ เกลี้ยงสง      กรรมการ 
๑๐. นางธัญวรัตม์  วิยะรัตนกุล กรรมการ ๒๐.  นางสาวสุนันทา  ขวัญนุย้     เลขานุการ 
 
สั่ง ณ ที่  ๒  เดือน  เมษายน  ๒๕๕๗ 
 
                                                                   ลงชื่อ 
 
  (นางพรศรี  หนูสง) 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ที่ พิเศษ  / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
-------------------------------------------- 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 2550 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวะศึกษาและให้จัดโครงสร้างการ
บริการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นเพ่ือให้การ
บริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฯ และให้
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 
  1. นายกิตตน์  หนูสง    ประธานกรรมการ 
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  2. นายเปรื่อง  ประชาชาติ    กรรมการ 
  3. นายปกครอง  รัตนชุม    กรรมการ 
  4. นายเล็ก  อังศุวารี    กรรมการ 
  5. นายชาญวิทย์  ฤทธินิ่ม    กรรมการ 
  6. นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง    กรรมการ 
  7. นางสาวจารุพรรณ  หนูสง    กรรมการ 
  8. นางนิยะดา  เยียนจันทร์    กรรมการ 
  9. นางจิรัฐติกาล คชเสน    กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
  11. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานบรรุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
  1.วางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามก ากระทรวงฯ 
  2.อนุมัติมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ทัง้นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
  สั่ง ณ วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

                                                          (นางพรศรี  หนูสง) 
                                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ที่ พิเศษ  / 2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-------------------------------------------- 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจ จึงจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริ หาธุรกิจ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฏกระทรวงฯ และให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 
  1. ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. รองผอ.ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  3. รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ  กรรมการ 
  4. รองผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กรรมการ 
  5. หัวหน้าหมวดวิชาพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  6. หัวหน้าหมวดวิชาการบัญชี  กรรมการ 
  7. หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   กรรมการ 
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  8. หัวหน้าหมวดวิชาการตลาด    กรรมการ 
  9. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ให้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สอศ. พ.ศ. 2555 
  2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 
 
 

                                        (นางพรศรี  หนูสง) 
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ที่ พิเศษ  / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------------------- 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหารธุรกิจจึงจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหาธุรกิจ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฯ และให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 
  1. ผู้อ านวยการ  ปรานกรรมการ 
  2. รองผอ.ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  3. รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ  กรรมการ 
  4. รองผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กรรมการ 
  5. หัวหน้าหมวดวิชาพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  6. หัวหน้าหมวดวิชาการบัญชี  กรรมการ 
  7. หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   กรรมการ 
  8. หัวหน้าหมวดวิชาการตลาด    กรรมการ 
  9. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ/งาน/ ตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรตามความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้งานบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย และเกิดผลดีแก่วิทยาลัยฯ ต่อไป 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ.  2557 
 
 

(นางพรศรี  หนูสง) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 

ค าสั่ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ที่   ๒๓  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล  เพื่อจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
____________________________ 

  

               การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุง่ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องเริ่มต้นจากท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง 
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ  มีการก ากับติดตาม  และมีระบบการประเมินตนเองก่อนต่อจากนั้นจึงต้องรับการประเมิน
ภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
               ด้วยเหตุนี้   จึงได้มีการวางกรอบแนวทางและวิธีปฏิบัติการประเมินภายใน   โดยมีกิจกรรมหลักท่ีควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิชอบ และติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษา  และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔   
 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบด้วย  ๗  มาตรฐาน  ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๙ ตัวบ่งชี ้
                มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
           มาตรฐานที ่๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี ้
               มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี ้
                มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
  มาตรฐานที ่๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                                      จ านวน ๔ ตวับ่งชี ้

มาตรฐานที ่๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี ้
 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

             ๑. ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบ มาตรฐาน ดังนี้ 
               มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๙ ตัวบ่งชี ้
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                มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
                มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี ้
 
 
                มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนกาญจน์        ขุนยัง 
๒. นายนิรันทร์                 หนสูุวรรณ์ *** 
๓. นายอธิพงศ์       สุกการ 
๔. นางเจือใจ                   ด าแดง 
๕. นางสาวสุวนันท์      ทองใหญ่ 
๖. นางธัญวรัตม์                 วิยะรัตนกุล 
๗. นายอิทธิพงษ์                ข าจีด 
๘. นางสาวพรรณธิภา          สกุการ 
๙. นายรุจิรวัฒน์                งามข า 
๑๐. นายชาญวิทย์                ฤทธินิ่ม 

 

               ๒. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                   รับผดิชอบมาตรฐาน ดังนี้   

         มาตรฐานที ่๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี ้ให้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 
                              ๓.๑ - ๓.๑๒  

         มาตรฐานที ่๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                                      จ านวน  ๔  ตัวบ่งชี ้  ตัวบง่ชี้ที ่ ๔.๑ – ๔.๔ 
          มาตรฐานที ่๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ที ่ ๗.๑ – ๗.๒ 
ประกอบด้วย 
                    ๑.  นางนิยะดา         เยียนจนัทร์ 
  ๒.  นายธนวฒัน์        ทับทิม                          
                    ๓.  นางจิรัฐติกาล      คชเสน                     
  ๔.  นางจารวี           ปรางนอ้ย 
                   ๕.  นายนิรันทร ์        หนสูุวรรณ ์ *** 
  ๖.  นางสาวเสาวภา    ย้อยแสง   
                      ๗.  นายชัยวฒัน์         มุขช่วย 
                      ๘.  นางสาวจารุพรรณ  หนูสง 
  ๙.  นางพจนา             ทรัพย์ด า 
  ๑๐. นางวิจิตรา          มากจุ้ย 
  ๑๑. นายสมชาติ        พาราวิวัฒน์                               
                                                                                                                (มีต่อ) 
 
  ส าหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดพิมพ์ข้อมูลของงานแต่ละฝ่ายให้มีรูปแบบก าหนดเหมือนกัน ให้แต่ 
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ละมาตรฐาน ส่งงานเป็นเอกสารและไฟล์  ที่ผู้อ านวยการ  ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธนกาญจน์  ขุนยัง ภายใน 
วันที่    ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘   เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้อง  จัดท ารูปเล่ม  และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

    ๓.  รายงานประเมินตนเองของครูแต่ละคนให้ส่งภายใน  วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 
                ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                 สั่ง    ณ   วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
                                                                                   (นางพรศรี  หนูสง) 
                                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
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ภาคผนวก ข 
 

 

 

- ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2555    
  ตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง (ปกีารศึกษา 2555 - 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ของสถานศึกษา 3  ปยี้อนหลัง 

 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2557    
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ซึ่งเริ่มใช้ปีการศึกษา 2555 
ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้   จึงสรุปเปรียบเทียบได้  3  ปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ผลส าเร็จ/ผลการ
ด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ร้อยละ 74.77 / 4 73.68 / 4 5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

ร้อยละ 96.67 /5 100 / 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 91.78 / 5 94.69 / 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 36.73 / 2 32.14 / 1 2 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุม่วิชาภาษาอังกฤษ (ปวช.
ไม่มีคะแนน) 

ร้อยละ ปวส. 
39.24 / 2 

39.29 / 2 3 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่กรรมกากรประเมินภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

ร้อยละ ปีการศึกษา 2555 
ยังไม่มีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
ยังไม่มีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 
ยังไม่มีการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 73.01 / 4 83.05 / 5 5 

 
 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ผลส าเร็จ/ผลการ
ด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 4 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนข์องสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

4 5 4 

ตัวบ่งชี้ที่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 4 

ตัวบ่งชี้ที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

5 5 5 

มาตรฐานที่ 4   การบริการวิชาชีพสู่สังคม     

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ปฏิบัติครบประเด็น/
ค่าคะแนน 

4 4 5 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลส าเร็จ/ผลการ
ด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ 5   นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

    

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 

ปฏิบัติ 4 ประเด็น/
ค่าคะแนน 

4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู 

 4 4 5 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ปฏิบัติ 4 ประเด็น/
ค่าคะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติครบ
ประเด็น/ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติครบ
ประเด็น/ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

ปฏิบัติครบ
ประเด็น/ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ 4 ประเด็น/
ค่าคะแนน 

4 4 5 

มาตรฐานที่ 7   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ปฏิบัติครบ 
ประเด็น/ค่าคะแนน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ค่าคะแนน 4 4 4 

 
 
 


