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ค ำน ำ 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่า  การประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินภายในเสนอต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงสภาพผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

 รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย  
จ านวน  4  มาตรฐาน  11 ประเด็น 11 เป้าหมาย 97 หัวข้อ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 

 ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
และช่วยจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินงาน  อีกทั้งมีส่วนในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน          
ของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2561  จนส าเร็จได้ด้วยดี 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
14  สิงหาคม  2561 



ข 

 

สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         3 
 2.1  ข้อมูลวิทยาลัย          3 
 2.2  ข้อมูลของสถานศึกษา         4 
 2.3  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา      6 
 2.4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  6 
 2.5  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา        7 
 2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา                  8 
ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561       9 
 3.1 มาตรฐานที่ 1          9 
 3.2 มาตรฐานที่ 2                   12 
 3.3 มาตรฐานที่ 3         18 
 3.4 มาตรฐานที่ 4         20 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา     22 
 3.1 มาตรฐานที่ 1         22 
 3.2 มาตรฐานที่ 2         29 
 3.3 มาตรฐานที่ 3         40 
 3.4 มาตรฐานที่ 4         44 
ส่วนที่  5  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)     46 
ส่วนที่  6  สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      48 
ภาคผนวก 

- ผลงานสถานศึกษา โล่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน     61 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย   62 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา       63 

 
 



1 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  
 ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา          
ของสถานศึกษา จ านวน  4  มาตรฐาน  11  ประเด็น  11  เป้าหมาย  และ 97  หัวข้อ  ในปีการศึกษา  2561  
โดยสรุปผลการประเมิน  คุณภาพการศึกษามาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา             ที่พึง
ประสงค์  พบว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงค์  เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  มีคุณภาพระดับ ดี  มาตรฐานที่  2                
การจัดการอาชีวศึกษา  พบว่า  สถานศึกษามีหลักสูตร  แผนการเรียนที่เหมาะสม  การจัดการเรียนการสอน           
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  และการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผู้รับบริการพึงพอใจ  
และน านโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  สู่การปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐาน 
ที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็ง   ครู 
และผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยที่น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ มีคุณภาพ              
ระดับ ดี เยี่ยม  มาตรฐานที่   4  การประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า  สถานศึกษาจัดการศึกษา                     
อย่างมีคุณภาพ และด าเนินการตามข้อ 3  ในกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561               
จนบรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยรวมของสถานศึกษา  ทั้ง  4  มาตรฐาน  11  ประเด็น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาก าหนดกรอบแนวคิด และทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  สอดคล้องกับการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลง  ด้วยโครงสร้างการบริหาร ระบบงาน  และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการบริหารจัดการศึกษา  มีอุดมการณ์และปณิธานที่แน่วแน่            
ในการจัดการศึกษา  มีภาวะความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง  มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล  เข้าใจในความเป็นอาชีวศึกษา           
และบริบทของสถานศึกษา  มีความมุ่งม่ัน เสียสละ  และอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อนาคต  การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และผลิตก าลังคนตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน         
การสอนให้มีมาตรฐานสูง ในทุกสาขาวิชา  อีกท้ังการสร้างความโดดเด่น  และความแตกต่างทางการศึกษา 
 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ทั้งใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ ๆ  
ในการท างาน  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณน าไปสู่
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 3. พัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์  มีความรู้           
ในวิชาชีพและความรู้ที่เป็นสากล  มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง   มีงานท า  มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  4  มาตรฐาน                
11  ประเด็น  11  เป้าหมาย  97 หัวข้อ สู่มาตรฐานสากล  โดยหลอมรวมมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา  และระบบงานของสถานศึกษาเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกฝ่ายเป็นไป                 
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ในทิศทางเดียวกัน เป็นระบบ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน  และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของครู  บุคลากร ในสถานศึกษา 
 
 
              ลงชื่อ 
           (บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ  ได้แก่  ที่ตั้ง  สภำพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม และข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 
2.1 ข้อมูลวิทยำลัย 
  ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

 ที่ตั้ง  เลขที่  888  ถนนเดชอุดม  ซอย 4  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
  จังหวัด นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000 
  โทรศัพท์ 044-205316-22 โทรสำร 044-2747-78 
  Website  www.mbac.ac.th 
  E-mail  mbac_korat@hotmail.com 
  สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 สภำพชุมชนรอบบริเวณวิทยำลัย 
 วิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนครนครราชสีมาอยู่ในย่านธุรกิจการค้า สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร โดยมีระบบการคมนาคมที่สะดวก และระบบสาธารณูปโภค          
ที่ครบครัน  
  สภำพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูอีสานมีประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร
เป็นอัตราการเจริญเติบโต ร้อยละ 16.3 ต่อปี ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  และการลงทุนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท าให้การพาณิชยกรรมและการลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  สภำพด้ำนเกษตรกรรม 
  จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศและมีประชากรด้านการเกษตรประมาณ
ร้อยละ 65.78  ของประชากรทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมา ที่มีการเพาะปลูกมาก 4 ชนิด  
ได้แก่  1.  มันส าปะหลัง  2.  อ้อย  3.  ข้าวนาปี  4.  ข้าวโพด 
  โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ เลขที่  ๘๘๘ ถนนเดชอุดม ซอย ๔ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  St. Mary’s Business Administration  College  
วางศิ ลาฤกษ์  เมื่ อวันที่  ๒๑ กุ มภาพันธ์  พ .ศ. ๒๕๔๐ประกอบด้ วย อาคาร ๓ หลั ง คื อ ๑ ) อาคาร 
เซนต์แอนน์ใช้เป็นอาคารเรียน ๒) อาคารเซนต์โยเซฟ ใช้เป็นที่ท างานของผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 
และงานธุรการการเงิน  ๓)  อาคารเซนต์อาเลน เป็นอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร และหอประชุมบนเนื้อที่ ๔๒ 
ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ใบอนุญาตเลขที่ นม.๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยบาทหลวงเอกชัย
ชิณโคตร จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ชื่อ “โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ” ประเภทอาชีวศึกษา มาตรา ๑๕(๑) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ 
  เปิดท าการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 มีนักศึกษาจ านวน 450 คนโรงเรียนจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน  5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายธุรการและการเงิน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และ
ฝ่ายบริการ  และแบ่งออกเป็น 5 แผนกวิชา  ประกอบด้วย แผนกวิชาสามัญ  แผนกคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาธุรกิจ
สัมพันธ์  แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตร

http://www.mbac.ac.th/
mailto:mbac_korat@hotmail.com
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสาขาวิชาภาษาธุรกิจ โดยมีบาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ารงต าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และนายวิโรจน์ 
เพียรรักษา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
 ปัจจุบันโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ” และสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา แบ่งโครงสร้าง
การบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยมีบาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ด ารงต าแหน่งผู้ลง
นามแทน ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
 
2.2 ข้อมูลของสถำนศึกษำ  ได้แก่  ข้อมูลด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ด้ำนบุคลำกรของ 
       สถำนศึกษำ  ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนอำคำรสถำนที่  ด้ำนงบประมำณ   
       และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.1 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
   สถานศึกษามีผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน มีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย จ านวน 4 คน รองผู้อ านวยการมีต าแหน่งเป็นครูและท าหน้าที่สอนด้วย มีครู จ านวน 29 คน 
แบ่งเป็นครูที่บรรจุจ านวน 23 คน ครูที่ไม่บรรจุ จ านวน  6 คน โดยครูทุกคนสอนตรงตามสาขาวิชาชีพ และ
ตรงตามความรู้ ความสามารถ ปัจจุบันสถานศึกษามีนักศึกษาทั้งหมดยอด ณ มิถุนายน 2561 จ านวน 833 คน 
เทียบกับจ านวนครูทั้งหมด 33 คน เฉลี่ยครู 1 คนต่อนักศึกษา 25.24 คน สถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 15 คน มีพนักงาน จ านวน 12 คน รวมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานทั้งสิ้น 
จ านวน 51 คน  
 
 2.2.2 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ านวน 100 คน ระดับ ปวส. 
จ านวน 91 คน รวมทั้งสิ้น 191 คน คิดเป็นร้อยละ 68.45 เมื่อเทียบกับแรกเข้า ในปี 2561 สถานศึกษา   มี
จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 833 คน (ยอด ณ 10 มิ.ย. 61) โดยแยกเป็นระดับ ปวช. ปีที่ 1 จ านวน 233 คน ระดับ 
ปวช. ปีที่ 2 จ านวน 174 คน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 จ านวน  174 คน รวมปวช. 581 คน ระดับ ปวส. ปีที่ 1 
จ านวน 126 คน ระดับ ปวส. ปีที่ 2 จ านวน 126 คน รวม 252 คน 
 

 2.2.3 ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
   สถานศึกษาเปิดสอนประเภทพาณิชยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 5 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนประเภทบริหารธุรกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ระบบปกติ จ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ได้แก่ สาขาการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สาขาการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
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 2.2.4 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  สถานศึกษามีพ้ืนที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวามีอาคารเรียน 1 อาคาร และอาคาร
ประกอบ 2 อาคาร มีห้องเรียน จ านวน ทั้งหมด 41 ห้องห้องปฏิบัติการจ านวน 6 ห้อง ห้องสมุด จ านวน 2 
ห้อง ห้องประกอบ จ านวน 35 ห้อง สนามกีฬา 1 สนาม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องท างานทุกห้อง             
ติดเครื่องปรับอากาศ มีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่ งอ านวยความสะดวก สะอาด ร่มรื่น สวยงาม                    
และปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน 
 

2.2.5 ข้อมูลด้ำนกำรเงิน 
  ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้ก าหนดรายรับ-รายจ่าย งบประมาณการทั้งสิ้น28,665,607 
บาท โดยแบ่งเป็นงบบุคลากร จ านวน 11,992,224 บาท งบด าเนินการจัดการจัดการศึกษา จ านวน 
3,731,000 บาท งบพัฒนาการจัดการศึกษา จ านวน 4,637,000บาท งบพัฒนาบุคลากร จ านวน 298,000 
บาท งบรายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน  3,899,000 บาท งบลงทุน จ านวน 2,000,000 บาท                  และงบ
โครงการจ านวน 3,255,000 บาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนของ
นักศึกษา งบอุดหนุนการศึกษารายบุคคล และงบอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 
 
 2.2.6 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
ระยะเวลำกำรด ำรง 

ต ำแหน่ง 
1 บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ประธานกรรมการ เป็นตามต าแหน่ง 
3 บาทหลวงสมบัติ  ประทุมปี ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
4 บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 1  ปี 
5 ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
6 นางมนเทียน  เมเยอร์ ผู้แทนผู้ปกครอง 1 ปี 
7 นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
8 ดร.สมยศ  ชิณโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
9 นางอัญชลี  วรรณะเศรษฐี ผู้แทนศิษย์เก่า 3  ปี 
10 บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อ านวยการ/เลขานุการ เป็นตามต าแหน่ง 
11 นางสาวสุภาพร  ลาดจันทึก บุคลากรทางการศึกษา/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1  ปี 
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2.3  ปรัชญำ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำกำรศึกษำ 
 คุณธรรม น าปัญญา พัฒนาชีวิต 
เอกลักษณ์กำรศึกษำ 
 สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์กำรศึกษำ 
 รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 
2.4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 
 นักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ และค่านิยมอาชีวศึกษา 
พันธกิจ 
 1) พัฒนานักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์ พ่ึงตนเองได้ และมีความสุข 
 2) พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรมาตรฐาน
การศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี  หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์                    
ของพระราชา 
 4) ส่งเสริมครู และบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมีความสุข 
 5) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
เป้ำหมำย 
 1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์ พึ่งตนเองได้และมีความสุข 
 2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ                 
ของตลาดแรงงาน 
 3) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 4) ครู และบุคลากรมีคุณธรรม คุณภาพ จรรยาบรรณ และท างานอย่างมีความสุข 
 5) วิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการ 
จัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. พัฒนาหลักสูตรการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน  และสถานประกอบการ 
 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
 6. พัฒนาคุณภาพครู  และบุคลากร  เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 7. จัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 



7 

 

2.5 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจปีกำรศึกษำ ๒๕61-2564 
 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
- งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน  
- งานพัฒนาแผนกวิชา และสาขาวิชา 
- งานพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชา 
- งานพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
การสอน 
- งานวิทยบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
- งานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา 
- งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
ทางการเรียน 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา 
- งานเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
- งานติดตามและประเมินผลผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 

- งานพัฒนาวินัยคุณธรรม  จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
- งานจัดตั้งและควบคมุดูแลองค์การวิชาชีพ
นักศึกษา 
- งานควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ วิชาสามัญ
และนักศึกษาวิชาทหาร 
- งานส่งเสริมกิจกรรมวันส าคญัของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
- งานควบคุมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
วิทยาลัย 
- งานครูที่ปรึกษาสายช้ันและการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 
- งานส่งเสริมศลิปดนตรี กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรมไทย 
- งานควบคุมและด าเนินการกิจกรรม 
หน้าเสาธงและรักษาความสะอาดห้องเรียน 
- งานจิตวิทยาและให้การปรึกษาแก่นักศึกษา 
- งานความร่วมมือกับผู้ปกครองและศิษยเ์ก่า 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานบัญชีและจัดซื้อจดัจ้าง 
- งานธุรการและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการจดัการเรียนรู ้
- งานบริหารสหกรณ์ ร้านค้า และจัดหา
รายได ้
- งานพัสดุและวสัดุฝึกส าหรับนักศกึษา 
- งานส่งเสริมการตลาดประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยและWebsite 
- งานควบคุมดูแลการด าเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
- งานจัดสวัสดิการและกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- งานควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะวิทยาลัย 

- งานวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานภาคีเครือข่ายและความร่วมมือทาง
การศึกษา 
- งานจัดตั้งและควบคมุดูแลศูนย์บม่เพาะ
วิชาชีพ จัดหางานและหารายได้แก่นักศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มและ 
ความปลอดภัย 
- งานวัสดุ ครุภณัฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
- งานบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
- งานพยาบาล สุขาภิบาลอาหารและ
ประกันภัยอุบตัิเหต ุ
* งานอภิบาลและส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิก 
- งานเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับชุมชน 
 

                                  คุณธรรม                                                            น ำปัญญำ                                                            พัฒนำชีวิต 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย 

ง 

ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร 
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2.6  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ  ได้แก่  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ  ครูและบุคลกร                
ทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ   
 -  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา  2560  ได้คะแนน  82  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
รำงวัลและผลงำนของผู้บริหำร 
 - รางวัลประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 
2560 
 - รางวัลผู้บริหารดีเด่น เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ  เนื่องในงาน  100 ปี  การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
 - รางวัลผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
 - รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น  งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจ าปี  2560 
 
รำงวัลและผลงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 - รางวัล 100 ปี “ครูดีศรีเอกชน” ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   จ านวน  14  คน     
 - รางวัล Korat Opec Teacher Award  ครูเอกชนนครราชสีมาดีเด่น จ านวน  9  คน 
 - รางวัล Opec Teacher Award  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับผู้บริหาร จ านวน 9  รางวัล 

- รางวัลคนดีศรีย่าโมส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
จ านวน   1  คน 

- รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ฝ่ายการศึกษา สังกัดอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา  จ านวน  
2 คน   

- รางวัลประกวดผลงานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา             
ปีการศึกษา  2560  จ านวน  2  รางวัล 

 
รำงวัลและผลงำนของนักศึกษำ 
 - รางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ จากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับเหรียญ
ทอง จ านวน  16 เหรียญ  เหรียญเงิน  จ านวน  15 เหรียญ  และเหรียญทองแดง จ านวน  3 เหรียญ 

- รางวัลประกวดผลงานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา           
ปีการศึกษา  2560  จ านวน  59  รางวัล 
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ส่วนที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน               
การอาชีวศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
จ านวน  4 มาตรฐาน 11 ประเด็น 11 เป้าหมาย 97 หัวข้อ ดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้                 
มี ทั กษะ และการประยุ กต์ ใช้ เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชี วศึ กษ าแต่ ละระดั บการศึ กษ า                            
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
1.1  ด้ำนควำมรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี หรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
เป้ำหมำย   
 1.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษา  และพละ
ศึกษา ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย              
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าและระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา        
ของสถานศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาไทย 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชาสุขศึกษา 

และพละศึกษา 
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป และได้รับโล่เรียนดี 

จากสถานศึกษา 
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
          10.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละ 80 – 89.99 4 ดีมาก 
3. ร้อยละ 70 – 79.99 3 ดี 
4. ร้อยละ 60 – 69.99 2 พอใช้ 
5. ต่ ากว่าร้อยละ 60 1 ปรับปรุง 

 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดี  
เป้ำหมำย  
 1.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตได้ 
 สถานศึกษาด า เนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผู้ ส า เร็ จการศึ กษ าที่ มี คะแนน เฉลี่ ย  2 .00  ขึ้ น ไป  
ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มวิชาชีพเลือก ผู้ส า เร็จการศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จัดท าผลงานวิจัย ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้ง
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี ส ารวจผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะ 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพเลือก 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จัดท าผลงานและผ่านการประเมินโครงการพัฒนา 

ทักษะวิชาชีพ 
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จัดท าผลงานวิจัยและผ่านการประเมินวิชาวิจัยเบื้องต้น 
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
          10.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  
และภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 
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          11.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ 
          12.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ 
          13.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละ 80 – 89.99 4 ดีมาก 
3. ร้อยละ 70 – 79.99 3 ดี 
4. ร้อยละ 60 – 69.99 2 พอใช้ 
5. ต่ ากว่าร้อยละ 60 1 ปรับปรุง 

 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ 
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย  
 1.3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้ปกครองและชุมชน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้เป็นผู้มีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อ่ืนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่องค์กร และผู้อ่ืนมีวินัย            
รับชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณะ มีความขยัน หมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และมีความอดทนอดกลั้น 
ในการท างาน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ มีความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน                 
มีสัมมาคารวะ และรู้จักกาลเทศะ มีสติรู้จักประมาณตนมีเหตุมีผล และด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง มีจิตส านึก  
ในความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน และการพัฒนาตนเอง มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อน               
ให้ตนเอง และผู้ อ่ืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  และการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน                  
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ต่อคุณลักษณะ                 
ที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรัก-เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อ่ืน 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ องค์กร และผู้อ่ืน 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และมีความอดทน 

อดกลั้นในการท างาน 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ 
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7. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสติรู้จักประมาณตน มีเหตุผล และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
8. ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัต ิ

ตนเป็นพลเมืองด ี
9. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการท างาน  

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
          10.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความประพฤติดีท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ไม่สร้าง 
ปัญหาความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน 
          11.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งจากสถานศึกษา 
และหน่วยงานภายนอก 
          12.  ระดับความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          13.  ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          14.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
          15.  ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          16.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภายนอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 – 4.49  4 ดีมาก 
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.50 – 3.99  3 ดี 
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.00 – 3.49 2 พอใช้ 
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00  1 ปรับปรุง 

 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเสร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 ส ถ าน ศึ ก ษ า ใช้ ห ลั ก สู ต รส ม รรถ น ะที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งผู้ เรี ย น  ชุ ม ช น  
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคว ามร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้ำหมำย 
 2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานประกอบการและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 



13 

 

 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่              
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการ  
หน่วยงาน และชุมชน 

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร หรือแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
และตลาดแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ครู และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

3. สถานศึกษาด าเนินการใช้หลักสูตรหรือแผนการเรียนทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี 
และสมรรถนะรายวิชา 

4. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และสมรรถนะ 
รายวิชาเพ่ือน าไปปรับปรุง 

5. สถานศึกษาน าหลักสูตรหรือแผนการเรียน และสมรรถนะวิชาที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับสาขาวิชา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 4 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 3 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 2 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 1 1 ปรับปรุง 

 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่วุฒิการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ จัดการเรียน              
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งวัยเรียน และวัยท างานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
เป้ำหมำย  
 2.2.1จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนองตอบ              
ความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ โดยมีครูที่มีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มีจ านวนเพียงพอ               
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชา ครูจัดการเรียนการสอน             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน    
ที่ทันสมัย ครูพัฒนารายวิชาและกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน
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สาขาวิชาภาษาต่างประเทศแก่ผู้ เรียนทุกระดับ ทุกสาขาวิชา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียนที่ตรงตามสาขาวิชา พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภาคเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ครูมีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มีจ านวนเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชา 
3. ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ครูวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามสภาพจริง 
5. ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนที่เหมาะสมทันสมัยในรายวิชา 
6. ครูพัฒนารายวิชา และกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

และความต้องการของสถานประกอบการ 
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสาขาวิชา 
8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
9. ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาสถานประกอบการ หน่วยงาน 

  10.ผู้เรียนทุกระดับทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
 11.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภาคเรียน 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จทั้ง 10 ข้อขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1- 9 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 8 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 7 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 6 1 ปรับปรุง 

 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำย 
 2.4.1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม              
และแหล่งเรียนรู้ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน             
และงบประมาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า             
การจัดการศึกษา ก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และระบบงานที่ชัดเจนคล่องตัว และมีธรรมาภิบาล 
บริหารจัดการที่ตอบสนองการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและตลาดแรงงานตามทิศทาง              
การจัดการศึกษา บริบทและศักยภาพของสถานศึกษา 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการศึกษา  
 2. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 3. สถานศึกษาก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร ระบบงานชัดเจน มีความคล่องตัว 
และ ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 4. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาสนองตอบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน 
การศึกษาด้านเทคโนโลยี  และตลาดแรงงานสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร                          
ที่มปีระสิทธิภาพ 
 5. สถานศึกษาจัดอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม  
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
 6. สถานศึกษามีวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพียงพอ ต่อการจัด                    
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 7. สถานศึกษาบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 8. สถานศึกษาจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้และผู้รับพึงพอใจ 
 9. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียนต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 7 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 6 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 

 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
เป้ำหมำย  
 2.5.1 บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้บรรลุผลส าเร็จ 
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 สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ให้บรรลุผลส าเร็จ ได้แก่
สถานศึกษาคุณธรรม การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา การลดปัญหาและลดความเสี่ยงของผู้เรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษาด าเนินการลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาด าเนินการด้านเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
5. สถานศึกษาด าเนินการป้องกันการลาออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา 
6. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญผู้เรียน 
7. สถานศึกษาด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการโดยการท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ 

เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 8 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 7 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 6 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 4 1 ปรับปรุง 

 
2.5 ด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
คัดกรองผู้เรียน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผู้เรียนและการให้บริการ 
ที่เหมาะสม 
เป้ำหมำย  
 2.3.1ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเสมือนบุคคลในครอบครัว 
 สถานศึกษาด าเนินการให้มีคู่มือระบบ หรือแนวปฏิบัติ ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน  
ตามศาสตร์พระราชาที่ เน้นการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา โดยจัดท าคู่มือส าหรับผู้ เรียน แต่งตั้ งครู 
ที่ปรึกษาดูแลผู้เรียน ปฐมนิเทศผู้เรียน และผู้ปกครอง ติดตามการมาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน การผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียน               
จัดกิจกรรมโฮมรูม ติดตามเยี่ยมบ้าน ประสานงานกับผู้ปกครอง ให้ทุนการศึกษา จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ผู้เรียนที่ประสบภัย ให้การปรึกษาโดยนักจิตวิทยา จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันและจัดบรรยากาศภายใน
สถานศึกษาให้เสมือนบ้านและครอบครัวที่อบอุ่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษามีคู่มือระบบและแนวปฏิบัติในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เหมาะสม 
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2. สถานศึกษาสร้างความเข้าใจกับครู และบุคลากรตามคู่มือระบบแนวทางปฏิบัติในการ 
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. สถานศึกษาปฐมนิเทศผู้เรียน และผู้ปกครองตามคู่มือระบบแนวปฏิบัติ 
ของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

4. สถานศึกษาก าหนดให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมผู้เรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอน  
และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆแก่ผู้เรียน 

5. ครูที่ปรึกษาก ากับติดตามการมาเรียน การเข้าชั้นเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
กับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

6. สถานศึกษาก ากับติดตามผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือไม่ผ่านการประเมิน 
ในรายวิชา อย่างเป็นระบบและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

7. ครูที่ปรึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษามีกองทุนสงเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบภัย โดยผู้เรียนทุกคนเป็น 

สมาชิกและบริจาคเงินเข้ากองทุนสัปดาห์ละ 1 บาท 
9. สถานศึกษาให้ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเงินผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 

และให้ส่วนลดผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
      10. สถานศึกษาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งทุนที่เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน ทุนให้เปล่าและทุน 
กยศ. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน 
 11. สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่ดีภายในวิทยาลัยและในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข และมีครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันดูแลผู้เรียน 
 12. สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านสุขภาพและสุขภาพจิต โดยจัดบริการน้ าดื่ม การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นการบริการรถรับ-ส่งสถานพยาบาล กรณีป่วยหนักและเชิญนักจิตวิทยามาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทุก
สัปดาห์ 
 13. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือเรียนปรับเพิ่มคะแนนแก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
 14. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จทั้ง 1 - 13 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1- 12 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 11 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 10 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 9 1 ปรับปรุง 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ             
ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้ำหมำย  
 3.1.1 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาด าเนินการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และด าเนินการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ
แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมทั้งการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 2. สถานศึกษา มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด        
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน 
 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม  สถานประกอบการ  หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม  สถานประกอบการ หน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 5. สถานศึกษาด าเนินการจัดบริการด้านวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของครูบุคลากร  
ผู้เรียน และชุมชน 
 6. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู บุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม บริการ    
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 7. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย               
3.51 – 5.00 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 6 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
เป้ำหมำย  
 3.2.1 ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 สถ าน ศึ ก ษ าด า เนิ น ก าร ให้ ค รู แ ล ะผู้ เรี ย น ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย จั ด ท าน วั ต ก รรม  สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีคุณภาพตามวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิชาวิจัย เบื้องต้น หรือวิชาการ
โครงงานเพ่ือน าผลงานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จัดประกวดแสดงผลงานและน าไปเผ ยแพร่                    
สู่สาธารณชน ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณให้ครู และผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา จัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและจัดประกวดผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คนละ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท า 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย โดยก าหนดให้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนต่อ 1 ชิ้นงาน 

4. สถานศึกษาจัดประกวด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ทั้งหมดของผู้เรียน 
ชั้นปีสุดท้าย ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา และทุกปีการศึกษา 

5. สถานศึกษาน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งหมด ไปใช้ 
ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนส่งนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเข้า 
ประกวดในระดับ จังหวัด ภาคและระดับชาติ 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการส่งเสริมการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานวิจัยของสถานศึกษา 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 6 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 
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มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา              
พ.ศ. 2561 โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้              
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ                  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง                   
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
4.1 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                     
ของสถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล                     
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา                  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกป ี
เป้ำหมำย 
 4.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนา                     
การจัดการศึกษา ก ากับติดตามและประเมินผล การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษามาตรฐาน             
ด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
เป้าหมายการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 4. สถานศึกษาด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงาน 
โครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในและปรับปรุง พัฒนาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการจากสถานศึกษา
 6. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และหน่วยงานต้นสังกัด 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 



21 

 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
1. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 6 4 ดีมาก 
3. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จตามข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 
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ส่วนที่  4 
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงล าดับตามมาตรฐาน                 
ประเด็นการประเมินและเป้าหมาย ประกอบด้วย  การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้               
มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
1.1  ด้ำนควำมรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
เป้ำหมำย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชาสุขศึกษา และพละศึกษา  การให้โล่
รางวัลแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ มี เกรดเฉลี่ย  3.75  ขึ้น ไป   การทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีพ                    
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าและการประเมิน
ความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

สำขำงำน 
  

จ ำนวนนักศึกษำแรก
เข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ระดับ ปวช. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
- สาขาวิชาการตลาด 

 
33 
42 
58 
18 

 
23 
29 
39 
9 

 
69.69 
69.04 
67.24 
50.00 

รวม 151 100 66.22 
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สำขำงำน 
  

จ ำนวนนักศึกษำแรก
เข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ระดับ ปวส. 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
- สาขาวิชาการตลาด 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
-สาขาวิชาการโรงแรม 

 
50 
21 
23 
19 
11 
- 
4 

 
34 
14 
18 
12 
11 
- 
2 

 
68.00 
66.66 
78.26 
63.15 
100 
0 

50.00 
รวม 128 91 71.09 

รวมระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 279 191 68.45 
  
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาไทย  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ร้อยละ 67.20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา                
ที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ร้อยละ 96.86 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้น
ไป ในกลุ่มวิชาสุขศึกษา  และพละศึกษา  รวม 5 กลุ่มวิชา  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย  3.75  ขึ้นไป  
และได้รับโล่รางวัลจากสถานศึกษา  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  ร้อย
ละ 62.16 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป  กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร  ร้อยละ 45.05        กลุ่ม
วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา   ร้อยละ 54.05  กลุ่มวิชาทักษะทางสังคม และการด ารงชีวิต              
และร้อยละ 70.27 กลุ่มวิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ  ระดับปวส. ร้อยละ 46.46 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป  
กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร  และร้อยละ 30.30 กลุ่มวิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                 
และผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 70 
แห่ง  จ านวน 169  คน  พบว่า อยู่ในระดับ ดี   ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16   
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 1.1  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
จุดเด่น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เป็นไปตามหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ผ่านสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี
ทันสมัย ในทุกกลุ่มวิชา  อีกท้ังให้ส าเร็จการศึกษาได้สรุปบทเรียน และองค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเอง และการท างานในวิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาจัดระบบการเรียนรู้ โดยเน้น เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และทันสมัยทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา  ทั้งการเรียนด้วยตนเอง จากคลิปวิดีโอ  จากเว็บไซต์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต              
การเรียนรู้กับครูผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ ละด้าน อีกทั้ ง                    
จัดห้องเรียนให้ทันสมัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 
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มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้  ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะที่ดี  
เป้ำหมำย  
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่ จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป                 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตได้ 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                 
และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00            
ขึ้นไป  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะ  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพเลือก และผู้ทีผ่านการประเมิน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  วิชาวิจัยเบื้องต้น  กิจกรรมเสริมหลักสูตรการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ  ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาในการท างาน  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาจีน  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  จ านวน  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  ศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพอิสระ  และการประเมิ น
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า  ร้อยละ 57.83 ของผู้ส าเร็จการศึกษา               
ได้คะแนนเฉลี่ย  2.00 ขึ้นไป  ในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 47.64 ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 
2.00  ขึ้นไป  ในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะ  ร้อยละ 51.31 ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 2.00      
ขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพเลือก  ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินวิชาชีพเบื้องต้น  ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา            
ที่ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ  100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  โดยการจัดท าโครงงานและจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ และผลงานวิจัย  ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน  ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               
ในงานอาชีพ  ร้อยละ 47.92 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  ร้อยละ 52.07 ของผู้ส าเร็จการศึกษา              
ที่ศึกษาต่อร้อยละ 0 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  และความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.16 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 1.2  
และเป้าหมายทีก่ าหนด โดยมีค่าคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
จุดเด่น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้สู่อาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาเน้นพัฒนาทักษะผู้ส าเร็จการศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาจีน  
สู่สากล  โดยมีการทดสอบและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง  ในรายวิชา และปรับเพ่ิม                  

รายวิชาชีพ  หรือกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพมากขึ้น   ทุกระดับ 

ทุกสาขาวิชา 
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มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ 
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เป็นที่ พึงพอใจ                  
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้ปกครองและชุมชน 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้เป็นผู้มีความรัก เมตตา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อ่ืน  มีความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อหน้าที่  องค์กร     
และผู้อ่ืน  มีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ  มีความขยันหมั่นเพียร  รู้จักประหยัดอดออม        
และมีความอดทนอดกลั้นในการท างาน  มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อบิดา มารดา  ครู อาจารย์  และผู้มีพระคุณ               
มีความสุภาพ  อ่อนน้อม ถ่อมตน  มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ   มีสติ  รู้จักประมาณตน  มีเหตุผล             
และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตส านึกในความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม  การท ากิจกรรมร่วมกัน  และการปฏิบัติตน                
ตามอัตลักษณ์  มีการมอบรางวัลยกย่องผู้ที่ท าความดี  มีการประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา  
ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ  หน่วยงาน และชุมชน  ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความประพฤติดี ตามอัตลักษณ์ และได้รับเกียรติบัตรจากสถานศึกษา  จ านวน 
55 คน  และจากการประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 150 คน  พบว่า  มีความพึงพอใจในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.45  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง                 
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 50 คน  พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ต่อคุณลักษณะ                 
ที่ พึ งประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 61 คน  มีความพึงพอใจในระดับ  ดี  ค่ าเฉลี่ ย  4.16                       
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 20 คน  
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.22  ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคล                
ที่เก่ียวข้องภายนอก  จ านวน 20 คน  มีความพึงพอใจในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.93  
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 1.3  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้บูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์              
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  ทั้งที่สถานศึกษา  
ที่บ้าน และที่ท างาน 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการสอน การปฏิบัติ  และการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นรายบุคคล  โดยครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง                   
สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา  ปฏิบัติตน            
เป็นคนดีทุกวัน  ทุกท่ี  ทุกเวลา  อย่างจริงจัง 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาจัดท าคู่มือและ Power Point  สอนคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามอัตลักษณ์  ให้ครูใช้สอนและเผยแพร่ในเว็บไซต์   ให้ผู้ เรียน                  
และผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้ศึกษาและปฏิบัติตน  รวมทั้งคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคนดี ศรี MBAC           
และจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ  เพื่อประกาศเกียรติคุณความดี  ให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ                
ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา                  
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเสร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด                     
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
2.1  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 ส ถ าน ศึ ก ษ า ใช้ ห ลั ก สู ต รส ม รรถ น ะที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งผู้ เรี ย น  ชุ ม ช น  
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้ำหมำย 
 หลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานประกอบการ และการเปลี่ยนแปลง               
ของเทคโนโลยี 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้ และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  โดยมีการปรับปรุงรายวิชาใหม่
ในแผนการเรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)              
ทุกสาขาวิชา  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการ             
ของผู้เรียน  สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาได้ส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  แผนการเรียนจากสถานประกอบการ                
และผู้เรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  4  
สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  และสาขาวิชา
การตลาด  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  5  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  3  สาขาวิชา  ได้แก่  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาการโรงแรม  รวมทั้งหมด  12  สาขาวิชา  
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าหลักสูตร                และ
หัวหน้าแผนกวิชา  สถานศึกษาได้น าแผนการเรียนที่พัฒนาแล้ว  ทั้งระบบปกติ  และระบบทวิภาคี ไปใช้           
ในการจัดการเรียนการสอน  และก ากับติดตามประเมินผลหลักสูตร  แผนการเรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุง                
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานประกอบการ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง             
ด้านเทคโนโลยี  และตลาดแรงงาน   
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 2.1  
และเป้าหมายทีก่ าหนด โดยมีค่าคะแนน 5  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษาพัฒนาแผนการเรียนสมรรถนะทุกระดับ  ทุกสาขาวิชา  เพ่ือสมรรถนะวิชาชีพให้ผู้เรียน  
และผู้ส าเร็จการศึกษา  ทั้งระดับปกติ และระบบทวิภาคี  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรเปิดสาขาวิชา  เพ่ือยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เทียบเท่านานาชาติ  
เช่น  สาขาวิชา Mini Program และสาขาวิชา English Program  หรือ หลักสูตรนานาชาติ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล 
ข้อเสนอแนะ 
 ส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้น  ส าหรับผู้ท างาน  การขยายสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นนานาชาติ  หรือการขอเปิดสาขาใหม่ ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี  รวมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรการสอนระบบทวิภาคีให้เป็นที่นิยมของผู้เรียน  เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนให้มากขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่วุฒิการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ จัดการเรียน            
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งวัยเรียน และวัยท างานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
เป้ำหมำย  
 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สนองตอบ              
ความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน
การศึกษา  สนองตอบความต้องการของผู้เรียน  และสถานประกอบการ  โดยจัดให้มีครูที่มีวุฒิการศึกษา            
ตามเกณฑ์มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  ส่งเสริมครูจัดท าแผนการจัด             
การเรียนรู้สมรรถนะรายวิชา  จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริง  ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย  พัฒนารายวิชาและกลุ่มวิชาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  จัดเปิดประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียนที่ตรงตามสาขาวิชา  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ของผู้เรียนเฉลี่ย  2.00 ขึ้นไป  และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอน            
ทุกภาคเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ทั้งหมด  35  คน  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
833 คน  เฉลี่ยครู  1  คน  ต่อผู้เรียน 24 คน  ในปีการศึกษา  2560  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 13 
ชั่วโมง  ต่อปี  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะคนละ  1  รายวิชา  และจัดท าโครงการสอนครบ
ทุกรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ และ
โครงการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  ผู้บริหารก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการนิเทศการสอนครูทุกคน  ทุกภาคเรียน  ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  
โดยก าหนดคะแนน  จิตพิสัย  20  คะแนน  คะแนนประเมินระหว่างเรียน  60  คะแนน  และคะแนนสอบ
ปลายภาค  20  คะแนน  รวม  100  คะแนน  ส่วนการก าหนดเกรด แบ่งออกเป็น 8 เกรด  เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด  ครูทุกคนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  และสมาร์ทโฟนในการสอน  เชื่อมต่ อกับระบบ
อินเตอร์เน็ต และ  TV-LCD  และเครื่องฉายโปรเจ๊กเตอร์ทุกห้องโดยใช้สื่อพันธุ์ R  Power Point คลิปวีดีโอ  
หรือ You tube ผ่านเว็บไซต์  ส าหรับผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานศึกษาให้ผู้ เรียนน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ในการเรียนรู้   รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์  เทคโนโลยี                   
ในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  ทุกสาขาวิชา  ครูทุกคนพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาที่สอน              
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  มีการพัฒนาแผนการเรียนในสาขาวิชา             
และพัฒนากลุ่มวิชาให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ทุกสาขาวิชา 
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 สถานศึกษาพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  โดยมีการบูรณาการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา  อีกทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนให้กับผู้เรียน             
ทุกระดับ  ทุกสาขาวิชาด้วย  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเสริมภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจกรรม
ลูกเสือ  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรม กีฬา                     
และนันทนาการ  และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา  ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม – 15  ธันวาคม  2561  ที่ตรงตาม
สาขาวิชาโดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียน  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครอง  ประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แต่งตั้งครูออกติดตามนิเทศ
ผู้เรียนทุกคน คนละ  2  ครั้ง  และประชุมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2561  สถานศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  โดยมี 
ผลการประเมินเฉลี่ย 4.54  มีความพึงพอใจระดับ  ดีมาก 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 2.2  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้านความรู้                
ด้านทักษะวิชาชีพ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยสื่อ  อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การสอนที่เหมาะสม ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา  ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความช านาญ ในการจัดการเรียนรู้  การควบคุมชั้นเรียน  และการพัฒนา
สมรรถนะรายวิชา  มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการ  
จัดท าห้องแบบ Smart Classroom และยกระดับทักษะผู้เรียนด้วยการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  เพ่ือยกระดับคุณภาพ            
และสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ  โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด 
การแก้ปัญหา  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านความร่วมมือ  ด้านการเรียนรู้  ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านทักษะชีวิต  และด้านการปรับตัว  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยมี
การทดสอบและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
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2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำย 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ล้านเกิดจากความรู้ ความสามารถ  และภาวะผู้น า                
ในการบริหารงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้อ านวยการขึ้นไปจนถึงผู้บริหารสูงสุด  โดยบริหารจัดการ             
เป็นไปตามอัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา  มีการก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง              
การบริหารและระบบที่ชัดเจน  และมีความคล่องตัวสูง  มีการบริหารจัดการที่สนองตอบการพัฒนา                   
และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดอาคาร
สถานที่  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการท างาน  และการจัดการเรียนรู้     
มีวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน  และการบริการมีระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยในการใช้ และการบริการครู  บุคลากร  และผู้ เรียนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีรองผู้อ านวยการจ านวน 4 คน  มี ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต จ านวน  1  
คน  และมีผู้รับใบอนุญาต  จ านวน 1 คน  รวมมีผู้บริหารทั้งหมด 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และ
มีภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ  สถานศึกษาก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่ส าคัญ  ได้แก่   
คุณธรรม  คุณภาพ  ความร่วมมือ และความพึงพอใจ  ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย ได้แก่  
ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนากิจการ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ด้านการจัดการเรียน
การสอน  แบ่ งออกเป็น  5  แผนกวิชา  ได้แก่   แผนกวิชาสามัญ  แผนกวิชาการบัญชี   แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  และแผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ   ครู  
และบุคลากร  รับผิดชอบงานตามโครงสร้าง  ภายใต้การก ากับติดตามของผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการจัดการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี  และด้านความต้องการของตลาดแรงงาน           
บนพื้นฐานของความพอเพียง  และบริบทของสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา  2561  สถานศึกษามีผู้บริหาร จ านวน 1 คน และครู จ านวน 35 คน  บุคลากร               
ทางการศึกษา จ านวน 9 คน  และพนักงาน จ านวน 14 คน  รวมทั้งหมด 59 คน  โดยทุกคนได้ค่าตอบแทน            
ที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  และงานที่ท า  มีระบบการสรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  พัฒนา  ประเมินผล
และลงโทษตามกฎหมาย และระเบียบที่ก าหนด  ครู และบุคลากร ได้รับสวัสดิการค่าอาคารกลางวัน วันละ  40  
บาท  ได้รับสวัสดิการชุดท างานปีละ 1 ชุด ได้รับโบนัสทุกปีการศึกษา และได้รับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ               
ตามระเบียบที่ก าหนด  อีกทั้งมีกลุ่มออมทรัพย์ให้ครู และบุคลากรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ปัจจุบันมีเงิน
หมุนเวียน จ านวน 6,269,900 บาท  สถานศึกษามีอาคารเรียน จ านวน 1 อาคาร ห้องเรียน จ านวน  43  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการส านักงาน จ านวน 1 ห้อง ห้องสมุด 
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จ านวน 1 ห้อง และห้องท างานครู บุคลากร จ านวน 15 ห้อง มีอาคารเอนกประสงค์ จ านวน  1  อาคาร  และมี
อาคารธุรกิจ จ านวน  1  อาคาร  โดยห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องท างาน ทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ  
สถานศึกษามีครุภัณฑ์  อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ใช้ในการเรียน การสอน  และการปฏิบัติงานของครู  
บุคลากรอย่างเพียงพอ  มีระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ  Lan  และระบบวางสายให้บริการครอบคลุมทุกห้อง  อีก
ทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  และสภาพแวดล้อมทั่วไป  สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม  และปลอดภัย  เอ้ือ
ต่อการท างาน และการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษามีระบบการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  โดยก าหนดงบประมาณประจ าปี  การศึกษา  2561  ดังนี้  งบรายรับ -รายจ่าย  ของวิทยาลัย 
ทั้งหมด งบประมาณการรายรับ จ านวน  28,665,607  บาท งบบุคลากร จ านวน 11,992,224 บาท  งบค่า
ด าเนินการจัดการศึกษา 3,731,000 บาท  งบพัฒนาการเรียนการสอน 4,637,000  บาท  งบพัฒนาบุคลากร  
จ านวน 298,000 บาท งบจ่ายอ่ืน ๆ 3,899,000 บาท  งบลงทุน จ านวน 2,000,000  บาท  งบโครงการ 
3,255,000 บาท  งบประมาณส่วนใหญ่ของสถานศึกษาได้จากค่าธรรมเนียมการเรียนของผู้เรียน  และ
งบอุดหนุนจากภาครัฐ  โดยมีระบบการเบิก-จ่าย  และระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เชื่อมโยงกันทุกฝ่าย  มีการจัดการสารสนเทศ  ด้าน
ผู้เรียน  ด้านบุคลากร  ด้านวิชาการ  ด้านการเงิน และด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  ครู  บุคลากร  
และผู้เรียนพึงพอใจ  ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี  ค่าเฉลี่ย 4.26 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 2.4  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีทิศทางการจัดการศึกษา  โครงสร้างการบริหาร  และระบบงานที่ชัดเจน  เป็นระบบ
น่าเชื่อถือในรูปแบบขององค์กร  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  มีทรัพยากรเพียงพอเหมาะสม  ในการจัด
การศึกษาด้วยศักยภาพ  ในการบริหารงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาจัดท าคู่มือการบริหารงานฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย  และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบการก ากับติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษา จัดหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                
ด้านเทคโนโลยี  เพ่ือลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง  และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
เป้ำหมำย  
 บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดให้บรรลุผลส าเร็จ 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาน านโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
ได้แก่  การจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  การลดปัญหา  และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน             
การบริหารจัดการด้านเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การป้องกัน การลาออกกลางคันของผู้เรียน  การจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ  การด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข  และส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาใช้คุณธรรมน าทางในการจัดการศึกษา  ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  โดยผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  และผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาใน 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านรัก-เมตตา  
ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความกตัญญู และด้านความพอเพียง  เพ่ือการประพฤติปฏิบัติตนจนเป็นวิถีชีวิต                
ทั้งที่สถานศึกษา และที่บ้าน  โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมร่วมกัน
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้แก่  การจัดบรรยากาศยามเช้าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน
มาท างานด้วยจิตใจที่เบิกบาน โดยปรารถนาให้งานส าเร็จ และให้ทุกคนมีความสุขด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย             
ให้ก าลังใจกันและท างานจริงจัง  ผู้บริหารครู และบุคลากรร่วมกันต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่วิทยาลัยด้วยจิตใจ
ที่รักเมตตา โดยการยิ้ม ทักทาย และรับไหว้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งพูดให้ก าลังใจและเสริมสร้างวินัยเชิงบวก            
กับนักศึกษาทุกคนเสมือนลูกของตน  สร้างความประทับใจด้วยกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ โดยผู้บริหาร
กล่าวให้โอวาท นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดภาวนาด้วยความพร้อมเพรียงและไหว้ครู ไหว้กันก่อนเดินขึ้น
ห้องเรียน  นักศึกษาต้อนรับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาเข้าสู่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยลุกขึ้นไหว้พร้อมกัน       
และไหว้ขอบคุณครูอีกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนทุกคาบเรียน ส่วนครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นแม่           
เป็นพ่อ ที่คอยติดตามดูแลและเอาใจใส่ลูกๆทุกคนด้วยความห่วงใยเสมอ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา
ปฏิบัติต่อกัน อย่างผู้มีเมตตาและอย่างปัญญาชน ไม่โกรธ ไม่ด่า และไม่ลงโทษด้วยวิธีการรุนแรง หรือสร้าง
ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศภายในวิทยาลัยให้สงบ           
และมีความสุขด้วย การเคารพให้เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกันมีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ            
มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน รวมทั้งการปรับตัวเองให้เข้ากับคนส่วนใหญ่ และกฎระเบียบของวิทยาลัย   
ผู้บริหาร และครูอบรมสั่งสอนนักศึกษาด้วยความรักเมตตา โดยปรารถนาให้ทุกคนเป็นคนดี มีวินัย รับผิดชอบ 
ขยันอดทน สู้งาน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                     
โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งพยายาม          
สุดความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ลูกศิษย์ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาและประสบ
ความส าเร็จ  ผู้บริหารและครูดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาหรือมีพ้ืนฐานการเรียนอ่อน เป็นกรณีพิเศษ                                
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โดยแสวงหาวิธีช่วยเหลือเพ่ือประคับประคองให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพบกับความส าเร็จในชีวิต
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้หัวหน้างาน ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจและพัฒนางานของตน    
เพ่ือสร้างจิตส านึกการเป็นเจ้าของ และสร้างแรงผลักดันสูงในการท างาน พร้อมทั้งคอยให้ก าลังใจ และคอย
อ านวยความสะดวกต่างๆให้ทุกคนท างานประสบความส าเร็จ สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี  กับสถานประกอบการ  ได้แก่  บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด  บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป จ ากัด  
โรงแรมเอวัน รอยัลครูซ พัทยา โรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ แอนด์ สปา เขาใหญ่  และโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท            
เขาใหญ่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ในปีการศึกษา 2561  
สถานศึกษามีผู้เรียน สาขาวิชาการโรงแรม จ านวน 3 คน  สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จ านวน 3  คน 
สาขาวิชาการตลาด จ านวน 3 คน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จ านวน 2 คน  รวมทั้งหมด 11 คน               
ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ และมีนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาดังกล่าวที่จะไปฝึกงานในปีการศึกษา  2562  
จ านวน 14 คน 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน  ทั้งด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  
ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนัน  และการมั่วสุม  โดยมีการประเมินคัดกรองผู้ เรียนกลุ่มปกติ              
กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มช่วยเหลือ  ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ  โดยมีการแต่งตั้งครู และบุคลากร  ดูแล               
ความปลอดภัยผู้เรียน  ทั้งช่วงเช้า และช่วงเลิกเรียนตามจุดต่าง ๆ  การติดกล้องวงจรปิด  ดูแลผู้ เรียนตามจุด            
ที่ส าคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย  และการประกันภัยอุบัติเหตุ  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี  และกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์น้องพ่ี  จัดอบรมเรื่องเพศ  เอดส์  และยาเสพติด แก่นักศึกษาแกนน า จ านวน  30  คน            
ครู  5  คน  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้น า  รณรงค์ป้องกันเรื่องเพศ  เอดส์  และยาเสพติด  ในสถานศึกษา  จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ  และตรวจปัสสาวะผู้เรียน  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหารและครู ก ากับดูแลผู้เรียนทั้งใน
สถานศึกษา และในเฟสบุ๊กอย่างสม่ าเสมอ  อบรมและให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  หรือมีปัญหา
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ปัญหาและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์               
ของผู้เรียนลดน้อยลง 
 สถานศึกษาด าเนินการด้านเงินอุดหนุนจากภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  ทั้งเงินอุดหนุน  ผู้เรียน
รายบุคคล  เงินพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  และเงินสนับสนุนวัสดุฝึก               
โดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ผู้เรียน  เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน       
ต้นสังกัด  และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการป้องกันการลาออกกลางคัน  ของผู้เรียน  โดยเน้นการติดตามดูแล  และให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบการมาเรียนทุกวัน  มีการบันทึกผลการเข้าเรียนทุกคาบ  
และบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  โดยครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา  การติดตามผู้เรียนที่เรียนอ่อน  มีปัญหา
ด้านสุขภาพ  และด้านพฤติกรรม  เป็นรายบุคคล  ติดต่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด               
การตรวจสอบคะแนนในรายวิชา  การสร้างแรงจูงใจ และสร้างวินัยเชิงบวก  รวมทั้งการให้ค าปรึกษา                
และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  ในปีการศึกษา  2561  สถานศึกษามีผู้เรียนทั้งหมด 
833 คน  ในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม  มีผู้เรียนออกลางคันทั้งหมด 26 คน  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม  
ได้แก่   สมัครลงทะเบียนเรียนแล้วไม่มาเรียน จ านวน 3 คน  โดยการลาออก  จ านวน 23 คน   
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญผู้เรียน  ระดับ ปวช. ปีที่ 1  จ านวน 233 คน  โดยมีกิจกรรม           
การเรียนการสอนทุกวันพุธ วันละ 2 คาบ  เน้นเสริมสร้างผู้เรียนเกิดความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ท ากิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  
และการปฏิบัติตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
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 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  ที่เน้นมาตรการ  5  ด้าน  
ได้แก่  ด้านการป้องกัน  ด้านการค้นหา  ด้านการรักษา  ด้านการเฝ้าระวัง  และด้านการบริหารจัดการ  โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ในปีการศึกษา  2560  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการ และได้รับ
การประเมินผล  การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่  22  
มีนาคม  2561  คะแนนที่ได้  82  คะแนน ระดับ ดีมาก 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมผู้ เรียนเป็นผู้ประกอบการ  โดยการท าธุรกิจออนไลน์  ปัจจุบัน               
มีผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้เรียนท าธุรกิจออนไลน์  มีรายได้  เลี้ยงตัวเอง  และครอบครัวได้  ในปีการศึกษา 2560 
– 2561 จ านวนทั้งหมด 10 คน  และในปีการศึกษา  2561  สถานศึกษาได้จัดท าร้านจ าหน่ายกาแฟ และ
เครื่องดื่ม  โดยมีแผนที่จะให้นักศึกษาทั้ งระดับ  ปวช. และระดับ ปวส.  ที่ ศึกษารายวิชาก ารบัญชี              
รายวิชาการขาย  และรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือฝึกอาชีพ  และเป็นประกอบการ
อาชีวศึกษาต่อไป 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 2.5  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษาใช้คุณธรรมน าทางในการจัดการศึกษา  มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน และการจัดการเรียนรู้  
ครู  บุคลากร  และผู้เรียนมีความสุข  อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 เพ่ิมจ านวนผู้เรียนระบบทวิภาคี  จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  จัดตั้งองค์การวิชาชีพ
นักศึกษา  ด าเนินการป้องกันการลาออกกลางคัน  และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 ศึกษานโยบายส าคัญของต้นสังกัดที่สถานศึกษาต้องด าเนินการเพ่ิมเติม  โดยน ามาจัดท าแผนงาน  
โครงการสู่การปฏิบัติ  ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.5 ด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
คัดกรองผู้เรียน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง                
โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผู้ เรียนและ                
การให้บริการที่เหมาะสม 
เป้ำหมำย  
 ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเสมือนบุคคลในครอบครัว 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าคู่มือระบบ และแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ตามศาสตร์พระราชา  
โดยเน้นการเข้าถึง  เข้าใจ และพัฒนา  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนทุกห้อง  ประชุมครูที่ปรึกษา  
ปฐมนิเทศผู้ เรียน  และปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ติดตามการมาเรียนและการเข้าร่ วมกิจกรรมของผู้ เรียน               
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบันทึกพฤติกรรม  จัดกิจกรรมโฮมรูม  ติดตามเยี่ยมบ้าน  ประสานงาน           
กับผู้ปกครอง  ให้ทุกการศึกษา  ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน  และให้ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  
การให้ค าปรึกษา  โดยนักจิตวิทยา  ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบภัย  และจัดบรรยากาศภายในวิทยาลัย  
และในห้องเรียน  ให้เสมือนบ้านและครอบครัวที่อบอุ่น  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีคู่มือนักศึกษา  ระบบการดูแลช่วยเหลือ และแนวปฏิบัติในการติดตาม ดู แลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ชัดเจน  เป็นระบบต่อเนื่อง  โดยเน้นการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นอย่างดี  มีการแต่งตั้ง                  
ครูที่ปรึกษาจ านวน 25 คน  เพ่ื อดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน จ านวน 833 คน 35 ห้อง  มีการประชุม                   
สร้างความเข้าใจกับครูที่ปรึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามคู่มือ  ระบบ  
และแนวปฏิบัติร่วมกัน  สถานศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  จ านวน 836 คน  วันที่  25  พฤษภาคม  2561  
จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง  นักศึกษาใหม่ จ านวน 229  คน  วันที่  26  พฤษภาคม  2561                   เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  สถานศึกษาจัดตารางเวลาให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม
ผู้ เรียนในเวลา  10.10 -10.30 น . ทุกวันที่ มีการเรียนการสอน  ครูที่ ปรึกษาติดตามการมาเรียน                     
และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนทุกวัน  โดยดูข้อมูลจากการกดรหัส  หรือรูดบัตรลงเวลาเรียน  สาย  ขาด
เรียน  และหนีเรียน  บันทึกการเข้าสอนของครูรายวิชา  รายงานให้ผู้ปกครองทราบ  จัดท าบันทึกพฤติกรรม 
และอบรมตักเตือนผู้เรียน  ครูที่ปรึกษาติดตามผู้เรียนที่มีผลทางการเรียนต่ า  และไม่ผ่านการประเมิน                
ในรายวิชา  ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  และมีปัญหาด้านต่าง ๆ  เพ่ือประสานความช่วยเหลือ                  
ครูที่ปรึกษาจัดระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง และผู้เรียนทุกคน  โดยตั้งเป็นกลุ่มไลน์  กลุ่มเฟสบุ๊ก    
และมีหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน  ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนทุกคนในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม  2561  เพ่ือพบปะผู้ปกครอง และดูสภาพครอบครัวของผู้เรียน  
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือโดยครูที่ปรึกษา  ต้องท าแผนออกเยี่ยมบ้าน  และบันทึกผลการออกเยี่ยมผู้เรียนทุกคน  
สถานศึกษามีกองทุนน้ าใจนักศึกษา  MBAC  เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบภัย หรือเสียชีวิต  สถานศึกษา              
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในปีการศึกษา  2561  ระดับ 
ปวช. จ านวน 193 คน  ทุนส าหรับผู้เรียนคาทอลิกจ านวน 7 คน  ให้ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเงิน ผ่อนช าระ
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ค่าธรรมเนียมการเรียนได้  และด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้ทุน กยศ.  จ านวน 70 คน  นอกจากนี้               
ยังให้ส่วนละค่าธรรมเนียมการเรียน 10%  แก่ผู้ เรียนในปีการศึกษา  2560  ที่มี เกรดเฉลี่ย  2.75                   
ขึ้นไป  เป็นเงินทั้งสิ้น 350,075 บาท  สถานศึกษาจัดบรรยากาศภายในวิทยาลัย และห้องเรียนที่เอ้ือต่อ             
การเรียนรู้  และผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข  โดยใช้คุณธรรมตามอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษา  ครูดูแล             
เอาใจใส่ผู้ เรียนเสมือนบุคคลในครอบครัว  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้อง  ติดเครื่องปรับอากาศ               
มีการจัดบริการระบบอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ lan และระบบ Wifi  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การน าส่ง
โรงพยาบาล  กรณีป่วยหนัก  การให้การปรึกษาแก่ผู้ เรียนที่มีปัญหาด้านจิตใจ  และด้านพฤติกรรม                   
โดยนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ สัปดาห์ละ  1  วัน  การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม และเรียน             
ปรับเพ่ิมคะแนนแก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกภาคเรียน  การจัด
แนะแนวการศึกษา  แก่ผู้เรียน  และการจัดหางานให้ผู้เรียนท างานระหว่างเรียน  และเมื่อส าเร็จการศึกษา  
นอกจากนี้สถานศึกษายังแต่งตั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ เวรประจ าวันเพ่ือดูแลผู้เรียน           
ก่อนเข้าเรียน  และช่วงเลิกเรียน  ตามจุดส าคัญต่าง ๆ  ทุกวัน  อีกทั้งผู้บริหารเดินดูความเรียบร้อย และพูดคุย
เป็นกันเองกับผู้เรียนทุกวัน  ท าให้ผู้เรียนได้รับความสุข  อบอุ่นในการมาเรียน  จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนต่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา จ านวน 100 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.31  อยู่ ในระดับ ดี                  
และความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  จ านวน 40 คน พบว่า  มีค่าเฉลี่ย 4.41              
อยู่ในระดับ ดี 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 2.3  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี  เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน  และผู้ปกครองส่งผลให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ  อีกทั้งมีจ านวนผู้เรียนที่ลาออกกลางคันลดน้อยลง 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรน านวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือความ
สะดวก รวมเร็ว  ในการด าเนินงาน  ผู้เรียน  ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  และผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
ได้ง่าย  ลดปริมาณงาน และการใช้กระดาษในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  งานปกครอง  และรูดบัตร  งานครูที่ปรึกษา  และงานติดตาม
ดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ผู้ใช้ และผู้รับบริการพึงพอใจ 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ              
ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้ำหมำย  
 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่ เน้น เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย                   
และทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา  โดยก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                   
ในปีการศึกษา  2561 – 2564 เพ่ือด าเนินการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม   สถาน
ประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  อีกทั้งการด าเนินการบริหาร
วิ ช าการ  และวิ ช าชี พ   แก่ บุ คคลทั้ งภ าย ในและภ ายนอกสถานศึ กษา  เพ่ื อการจั ดการศึ กษ า                     
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประสาน               
ความร่วมมือทางการศึกษากับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  สถานประกอบการ  และหน่วยงานในการพัฒนา
หลักสูตร  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม  การระดมทรัพยากร  การบริการ
วิชาการ และวิชาชีพกว่า 20 โครงการ/กิจกรรม  สถานศึกษามีบุคคลภายนอกที่ให้ความร่วมมือทางการศึกษา 
จ านวน  30  คน  สถานประกอบการจ านวน  50  แห่ง  สมาคม จ านวน  2  สมาคม  มูลนิธิ และองค์กรศาสนา  
จ านวน  10  แห่ง  สถานศึกษาคาทอลิก จ านวน  11  แห่ง  สถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน           ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  70  แห่ง  หน่วยงานภาครัฐ จ านวน  6  แห่ง  สถานศึกษาได้รับ                 การ
ช่วยเหลือจากบุคคล เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  คณะกรรมการ  4  ฝ่าย  เป็นวิทยากรอบรมผู้เรียน  
อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีผู้บริหาร และครูที่ได้รับเชิญ                เป็น
วิทยากรฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานจ านวน  2  คน  สถานศึกษาได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี   ปรับปรุงอาคารสถานที่  และพัฒนาบุคลากรจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  บุรีรัมย์                     
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาปากช่อง  บ้านผู้สูงอายุราชสีมา  และหน่วยงานทางศาสนากว่า  5  ล้านบาท  สถานศึกษา
ได้ด าเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ  หลักสูตรการท าธุรกิจออนไลน์  การจัดท าเว็บไซต์  และการตัดต่อวีดีโอฟรี  
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  
จ านวน  14  แห่ง  ผู้เรียนจ านวน  500  คน  และก าลังด าเนินการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในปีการศึกษา  2561  
สถานศึกษาจัดประชุมคณะผู้บริหาร  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา  และท ากิจกรรมร่วมกัน  รวมทั้งการจัดประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ครู  และผู้เรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนครราชสีมา  สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ เรียน  โดยเชิญวิทยากร                  
จากภายในและภายนอก  มาอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  คอมพิวเตอร์  การประกันสังคม                 
และการพัฒนาบุคลิกภาพ  สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ได้ศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองทั้งระบบ Lan  และระบบ WIFI  ทั้งอาคารเรียน  การพาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน            
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นอกสถานที่ในสถานประกอบการ  ท าให้ครู และผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  นอกจากนี้สถานศึกษา            
ยังจัดประชุมให้ครู และบุคลากรได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการจัดการศึกษา                  
และการพัฒนาผู้เรียน  และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิทยาลัย  และวิช าชีพ  มีผล               
การประเมินโดยเฉลี่ย 4.53  คุณภาพระดับ ดีมาก 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 3.1  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีต้นทุนสูง และมีศักยภาพในการจัดการศึกษา  มีความสามารถในการบริหารจัดการ                
ความเสี่ยง มีภาคีเครือข่ายองค์กร  และทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน  มีผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์  มีชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่นิยมของนักศึกษา  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ  หน่วยงานและชุมชน ด้วยกลยุทธ์
การตลาดแบบใหม่  การประชาสัมพันธ์และการบริการที่ดี 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสู่ภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรมที่ทันสมัย  พร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  องค์กรทั้งใน และต่างประเทศ  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และครู  
บุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา  และพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมทรัพยากร  เพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่าย              
ทั้งด้านบุคคล  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
สามารถให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง  อีกทั้งประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  เพ่ือเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  อีกทั้งส่งข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ เรียน  และผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา  ให้ความสนใจต่อการเรียนอาชีวศึกษา                   
ที่สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน   
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มำตรฐำนที่ 3 กำรส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                  
โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไป              
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
เป้ำหมำย  
 ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่
สู่สาธารณชน 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัยที่มีคุณภาพ  โดยให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เรียนวิชาวิจัยเบื้องต้น และวิชา
โครงงาน  ส่วนครูผู้สอนให้ท าวิจัยในชั้นเรียน หรือ นวัตกรรม  เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์  มีการจัด
แสดงผลงาน  ประกวดและน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน  ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีครูในปีการศึกษา  2561  จ านวน  35  คน  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยสถาบัน  
จ านวน 35 คน  ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา  ทั้งหมด 300 คน  แบ่งออกเป็น 58 กลุ่ม             
ท าวิจัยจ านวน 58 เรื่อง  ท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  จ านวน  47 ชิ้น  และจัดท าโครงงานจ านวน 47 โครงงาน  
โดยสถานศึกษาให้งบประมาณสนับสนุน  ครูจัดท าผลงานวิจัย  คนละ  500  บาท  และสนับสนุนการประกวด
ผลงานของผู้เรียน จ านวน 20,000 บาท  ในปีการศึกษา  2560  สถานศึกษาส่งผลงานวิจัยครู และผู้เรียน 
จ านวน 63 เรื่อง  และโครงงานผู้เรียนจ านวน 27 ชิ้น  ประกวดระดับจังหวัดของสมาคมผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จ านวน 61 
ผลงาน  สถานศึกษา ส่งเสริม ให้ครู และผู้ เรียนน าผลงานที่จัดท าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์               
และเผยแพร่สู่สาธารณชนทางเว็บไซต์  ของสถานศึกษา จ านวน 58 เรื่อง  อีกทั้งก าลังด าเนินการพัฒนา
ผลงานวิจัย  เพ่ือสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือประกวดระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติในปีการศึกษา  2561  
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  ต่อการจัดท าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัย  
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 3.2  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 ครูและผู้เรียน  จัดท าเอกสารงานวิจัย  และรายงานการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เป็นไปตาม
รูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด  และมีผลงานที่หลากหลาย   สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ได ้
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ส่งเสริมครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยใหม่ ๆ  ให้มีความโดดเด่น  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และเชิงธุรกิจได้  อีกทั้งส่งประกวดและได้รับรางวัลใน  ระดับชาติ    
ทุกปีการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียน  ปวช. 2  และผู้เรียน  ปวส. 1  ท าโครงงานวิชาชีพ  และน าไปพัฒนา
ต่อยอดการท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  อีกทั้งสนับสนุน
งบประมาณแก่ครู และผู้เรียนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยใหม่ ๆ  และมีคุณภาพ       
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา            
พ.ศ. 2561 โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา            
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้          
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ              
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง             
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
4.1 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                   
ของสถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล                     
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา                 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกป ี
เป้ำหมำย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ 
กำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา  การก ากับติดตาม และประเมินผล  การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  การจัดท า
รายงานประเมินตนเอง ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้รับบริการ และหน่วยงาน
ภายนอก  น าไปพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาให้เปลี่ยนระดับสูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน  4  มาตรฐาน                 
11  ประเด็น  11  เป้าหมาย  97  หัวข้อย่อย  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และครู  ในสถานศึกษา  น าไป
จัดท าแผนพัฒนาบริหารจัดการศึกษา  ตามทิศทางการจัดการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาที่ตอบสนองการ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลง น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ  โครงการ/กิจกรรม สู่การปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา  ให้ทุกฝ่ายจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผน                
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากร  ผู้เรียน  สถานประกอบการ  
หน่วยงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  
สถานศึกษาด าเนินการก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม                    
ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา  และประชุมสามัญครู  บุคลากร อย่างน้อยเดือนละ           
1 ครั้ง  โดยให้รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้าหลักสูตร  หัวหน้าแผนกวิชา  และผู้ที่รับผิดชอบรายงานผล           
การด าเนินงานโครงการ  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครู  บุคลากร  และการมาเรียนของผู้เรียน             
เป็นประจ าทุกวัน  มีการประชุมฝ่าย และแผนกวิชา  เพ่ือติดตามงาน  มีการประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรี ยนของผู้ เรี ยน   การติ ดตามนิ เทศการฝึ กป ระสบการณ์ วิ ช าชีพผู้ เรี ยนชั้ น ปี สุ ดท้ าย                       
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และคณะกรรมการ 4  ฝ่าย  ติดตามการใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ  
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และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินทุกเดือน  การประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการสรุป และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการสรุป 
ประเมินผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปี  มีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยพิจารณา
จากปัญหา และผลการด าเนินงาน  สถานศึกษา การประชุมแสดงความคิดเห็นของครู  บุคลากร  และผู้เรียน
เพ่ือสะท้อนปัญหาการด าเนินงานของสถานศึกษา  เทียบกับมาตรฐานการศึกษา  และเป้ าหมาย              
ของสถานศึกษา  มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  น าไปเขียนรายงาน
คุณภาพภายใน  ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และน าไปประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  คณะกรรมการ
บริหารจัดการศึกษา  ครู และบุคลากร เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เป็นความเสี่ยง  หรือเป็นปัญหา  ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เช่น    
ด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้านเทคโนโลยี  และด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ เป็นต้น  สถานศึกษา 
โดยผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความสามัคคีปรองดอง  เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  มีความมุ่งมั่น  
เสียสละ  และอุทิศตนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นที่ พึงพอใจของผู้รับบริการ                  
และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกรอบ ในระดับดี  ได้รับรางวัลพระราชท่านด้านอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา  2550  ปี
การศึกษา  2554  และปีการศึกษา  2558  ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ซึ่งเป็นสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดนี้  ในจังหวัดนครราชสีมา และนครชัยบุรินทร์    
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร  ครู บุคลากร  ผู้เรียน  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  1  ประเด็น 4.1  
และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนน 5  คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม  ข้อ 3 ในกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ  
ผู้รับบริการพึงพอใจ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม  และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ             
ของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  และความคาดหวังของสังคม 
 2. ส่งเสริมพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ  เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาในทุกมิติ  ของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
ให้เปลี่ยนระดับสูงขึ้น  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  จัดการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง              
ทั้งด้านหลักสูตรการสอน  ด้านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี  ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม  ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาสร้างความเข้าใจ  ด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในให้คณะครู บุคลากร  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน            
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา  ให้สูงขึ้นและมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่  5 
กลุ่มออมทรัพย์บุคลำกรวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 

  
ควำมเป็นมำ 
 สืบเนื่ องจากครู  เจ้าหน้าที่   และพนักงาน ที่ เข้ามาท างาน ในโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ                      
ช่วงปีการศึกษา  2541  เป็นต้นมา ประสบปัญหาด้านการเงินหลายคนต้องขอกู้เงินโรงเรียน  บริษัทสินเชื่อ 
และเงินนอกระบบ  ส่งผลกระทบต่อการท างาน และการช าระหนี้สินของครู  เจ้าหน้าที่  และพนักงาน  
ค่อนข้างมาก 
 จากสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่ และพนักงาน  ได้ประชุมระดม
ความคิดเพ่ือแสวงหาแนวทางน าไปสู่การด าเนินงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในโรงเรียน  จึงน าไปสู่การ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจขึ้ น ในเดือนพฤศจิกายน  2546  โดยผู้บริหาร              
ครู เจ้าหน้าที่   และพนักงานทุกคนเป็นสมาชิก  และถือหุ้น หุ้นละ 100 บาทขึ้นไป  มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  ก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน  ให้สมาชิก           
แต่ละคนสามารถกู้ยืมได้ตามเงินเดือน+หุ้น- ค้างหนี้สิน  ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  โดยโรงเรียนเป็นผู้หัก
เงิน และดอกเบี้ยคืนตามสัญญากู้ยืม  เป็นประจ าทุกเดือน  และเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนจะน าผลก าไร             
ที่ได้หักค่าด าเนินการแล้วมาแบ่งให้สมาชิกตามจ านวนหุ่นที่มีอยู่ทั้งหมด  ปัจจุบันคือกลุ่มออมทรัพย์บุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  มีสมาชิกทั้งหมด  882 คน  จ านวนเงิน  6,269,900  บาท   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยทุกคนออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีเงินกองทุนช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในอนาคต 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีเงินกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
 5. เพ่ือเป็นตัวอย่างการออมที่ดีให้แก่นักศึกษา 
กรอบแนวคิด 
 ตั้งกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร         
ทุกคนเป็นสมาชิก  และถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น หุ้นละ  100 บาทขึ้นไป  จนกว่าจะพันสภาพ  
ด าเนินการโดยคณะกรรมการภายในวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยกลุ่มออมทรัพย์  
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ก าหนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานในการด าเนินการ  จัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์บุคลากรในวิทยาลัย 
 3. ประชุมครู  บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน  พิจารณาระเบียบว่าด้วยกลุ่มออมทรัพย์ครู 
บุคลากร  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
 4. ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรตามระเบียบที่ก าหนด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ              
ในวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นส าคัญ 
 5. ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรทุกเดือน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา  2561  กลุ่ มออมทรัพย์บุ คลากร วิทยาลัย เทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ                   
มีเงินหมุนเวียนทั้งหมด  6,269,900 บาท  มีสมาชิกคงเหลือทั้งหมด  72  คน  มีสมาชิกกู้ยืมเงินทั้งหมด  42  
คน  เป็นเงิน 4,299,188 บาท  โดยวิทยาลัยได้มีการหักเงินต้น  พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 บาท  ทุกเดือน  
ตามสัญญาที่สมาชิกได้ท าไว้กับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์บุคลากร  โดยเงินกลุ่มออมทรัพย์ ดังกล่าว  จะ
น าฝากที่ธนาคารกรุงเทพ  ต่างหากไม่ร่วมกับเงินของวิทยาลัย  ส่วนการกู้ยืมเงิน  และการแบ่งผลก าไรแก่
สมาชิกก็ไปตามระเบียบที่ก าหนดทุกประการ  จาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรมาตั้งแต่   ปี
การศึกษา  2545  จนถึงปัจจุบัน  รวม  16  ปี  การศึกษาท าให้การด าเนินงานเกิดความเข้มแข็ง  ผู้บริหาร  
ครู  บุคลกรทางการศึกษา  และพนักงานทุกคน สมัครเข้าเป็นสมาชิก  การด าเนินงานของคณะกรรมการ               
มีความโปร่งใส  สมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบได้  และการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์               
ที่ก าหนดทุกประการ สมาชิกทุกคนพึงพอใจ 
ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
 เป็นการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานในสถานศึกษา                 
ได้ออมเงินทุกเดือนเหลือเงินกองทุนเมื่อปลดเกษียณ  และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกัน โดยอาศัย                  
กลุ่มออมทรัพย์  การสร้างจิตส านึกการเป็นเจ้าของ และหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา  ความมีวินัย                  
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดอย่างจริงจัง ส่งผลดีต่อสมาชิก  ประโยชน์ต่อชุมชน  
การสร้างขวัญก าลังใจ และการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
 เป็นแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มธุรกิจในชุมชน  การบริหารงานกลุ่ม และการสร้าง
ประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนที่เกิดจากความต้องการ  ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของทุกคน                    
ในชุมชน ก่อให้เกิดความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ของออมทรัพย์ หรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  ของชุมชน 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 1. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ส าหรับนักศึกษาภายในวิทยาลัยที่บริหารงานโดยนักศึกษา  และเพ่ื อ
ประโยชน์ของนักศึกษาทุกคน 
 2. ให้สถานศึกษากู้ยืมเงินกลุ่มออมทรัพย์บุคลากร  ไปจัดซื้อสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี                   
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา  และโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บุคลากร  ตามแนวทางที่สถานศึกษาได้จัดท า 
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ส่วนที่  6 
สรุปแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  ในปีการศึกษา  
 2561-2564 โดยมี 5 พันธกิจ  7  กลยุทธ์  7 เป้าประสงค์  และ 60 โครงการ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนานักศึกษามคีุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พงึประสงค์พึ่งตนเองได้ และมีความสุข 

  เป้ำประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์พึงตนเองได้และมีความสุข 

   กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพ 

1.เพื่อพัฒนาความรู้ผู้เรียนในสาขา
วิชาชีพ และความรู้ที่เป็นสากล 
 
2.เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพ และ
ความรู้ที่เป็นสากล 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และ
ความรู้ที่เป็นสากล 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
มีผลการทดสอบ 
V-net ระดับชาติขึ้นไป 
2.ระดับความพึงพอใจของของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ 
ความร่วมมือ 

2. โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและการประยุกต์ใช้ 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ทุกสาขาวิชา 
 
2.เพื่อพัฒนาทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ 
ความร่วมมือ 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

1.เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 
ฝ่ายแผนงาน และ 
ความร่วมมือ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.ผู้ปกครอง จ านวน 50 คน 
 
 

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อคุณภาพต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายแผนงาน และ 
ความร่วมมือ 

  2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงานต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.สถานประกอบการ หน่วยงาน 
จ านวน 20 แห่ง 

2.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่อ
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

5. โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ  
สาขาวิชา 

ทดสอบมาตรฐานวิชาผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 

6. โครงการทดสอบ V-Net 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.เพื่อจัดติว V-Net ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
2.เพื่อทดสอบ V-Net ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จัดติว V-Net และทดสอบ V-Net 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้น
ไป จ าแนกตามระดับและ
สาขาวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

7. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา 

มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ฝ่ายวิชาการ 

8. โครงการส่งเสริมกีฬา และ
นันทนาการ 

1.เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี และการท างานร่วมกัน 
2.เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะดนตรีและนันทนาการ 

ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี 
กีฬาและนันทนาการ 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

ฝ่ ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

9. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา 

1.เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาทักษะการท างานใน
วิชาชีพ 

ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ตรงตามสาขาวิชา 

ร้อยละของผู้เรียนผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
10. โครงการส่งเสริมความรัก

ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

1.เพื่อส่งเสริมความรักชาติ 
2.เพื่อส่งเสริมหลักธรรมตามศาสนา 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึก
ด้านความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

  3.เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

   

11. โครงการศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสบการณ์ความรู้ 

1.เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ผู้เรียนมีโลกทัศน์ทางการศึกษา
และได้เรียนรู้จาก 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก 

ฝ่ายวิชาการ 

  2.เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง สถานที่จริง สถานที่  
12. โครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

1.เพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้เรียนมีมารยาทไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

  2.เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย    
13. โครงการจิตอาสาพัฒนา

ชุมชนสังคม 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอาสาท า
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรมจิต
อาสาเพื่อชุมชน สังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่ท ากิจกรรม
จิตอาสา เพื่อชุมชน  

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

  2.เพื่อให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือส่วนรวม 

 สังคม  

14. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
2.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 
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   พันธกิจที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   เป้ำประสงค์  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรและตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรการสอนที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

และแผนการเรียนฐาน
สมรรถนะ 

1.เพื่อพัฒนาแผนการเรียนฐาน
สมรรถนะทุกสาขาวิชา 

มีแผนการเรียนฐานสมรรถนะ
ครบทุกสาขาวิชา 

ร้อยละของแผนการเรียนฐาน
สมรรถนะเทียบกับสาขาวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

  2.เพื่อประเมินการใช้แผนการเรียน
สมรรถนะ 

   

2. โครงการขยายสาขาใหม่ เพ่ือขอขยายสาขาวิชาใหม่ที่
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
และสถานประกอบการ 

ขอขยายสาขาวิชา 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจทั้งระดับ
ปวช. และระดับ ปวส. 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขยายใหม่ 

ฝ่ายวิชาการ 
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   พันธกิจที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   เป้ำประสงค์  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรและตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครู เพื่อ

การจัดการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ 

1.เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

1.ร้อยละของครูที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่
ดี 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  2.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ 

2.ครูมีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน 

2.ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. โครงการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะรายวิชา 

1.เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะรายวิชา 

1.ครูมีแผนสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกรายวิชา 

ร้อยละของครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้สมรรถนะรายวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

  2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนฐาน
สมรรถนะรายวิชา 

  

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 
2.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ 
ความร่วมมือ 

4. โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผล 
ทางการเรียน 

1.เพื่อให้การวัดและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
2.เพื่อให้การวัดและประเมินผลมี
ความหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

ครูมีความประเมินผลทางการ
เรียนตามสภาพจริงเป็นไปตาม
ระเบียบและเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละของครูวัดและ
ประเมินผลทางการเรียนตาม
สภาพจริงและเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ได้รับการพัฒนาเติมตาม
ศักยภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 

  2.เพื่อพัฒนาครู รู้และทักษะของ
ผู้เรียน 

2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ทุกด้านตนตามศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีผ่านการ 

 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชา 
ภาษาต่างประเทศ 

บูรณาการสอนภาษาต่างประเทศ
แก่ผู้เรียนทุกระดับทุกภาษาวิชา 

ประเมินผลด้าน
ภาษาต่างประเทศคะแนนเฉลี่ย 
2.00 ขึ้นไป 

ฝ่ายวิชาการ 

  2.เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
และภาษาจีน 

   

7. โครงการเตรียมความ
พร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ
แก่ผู้เรียน 

ผู้เรียนทุกระดับทุกสาขาวิชาได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงตาม
สาขาวิชาและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาทุกระดับทุก
สาขาวิชาให้สูงขึ้น 

ผู้เรียนทุกระดับทุกสาขาวิชามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.00 ขึ้นไปทุกภาคเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

ฝ่ายวิชาการ 
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   พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีหลักธรรมาภิบาลและศาสตรพ์ระราชา 
   เป้ำประสงค์  บริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและศาสตร์พระราชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง 

ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ  

ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรต่อการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมตามอัตลักษณ์ 

1.เพื่อใช้คุณธรรม น าทางในการจัด
การศึกษา 
2.เพื่อส่งเสริมครู บุคลากรและ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียน
มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ 

ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

3. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

1.เพื่อพัฒนาอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ 
2.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ
ปลอดภัย 

อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและ
สภาพแวดล้อมเพียงพอ เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจของครู 
ผู้เรียนต่อการจัดอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อม 

ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

4. โครงการพัฒนา สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการศึกษา 

1.เพื่อจัดหา สื่อ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษา 
2.เพื่อให้บริการ สื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีแก่ครู บุคลากรและ
ผู้เรียน 

สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
เพียงพอเหมาะสม เอ้ือต่อ การ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจของครู 
บุคลากร และผู้เรียนต่อการใช้ 
สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝ่าย 
2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
 

6. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จัดการด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารงานด้าน
บุคลากรมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

7. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

เพ่ือพัฒนาระบบการเงินและบัญชีที่
มีประสิทธิภาพ 

ระบบการเงินและบัญชีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
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   พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีหลักธรรมาภิบาลและศาสตรพ์ระราชา 
   เป้ำประสงค์  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจ 
   กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูส่ากล 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
1.เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ศึกษาตามกฎกระทรวง 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ 

ระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับ 

ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

  2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

   

  3.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

   

2. โครงการเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1.เพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
2.เพื่อน าองค์ความรู้สู่การปฏิบตัิ 

สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้

ระดับคุณภาพในการด าเนนิการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

3. โครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.เพื่อบริการทางวิชาการและวชิาชพี
แก่ครู บุคลากร และผู้เรียนใน
สถานศึกษา 

บริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่
ครูผู้เรียนและชุมชน 

ระดับคุณภาพในการด าเนนิการ
บริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

  2.เพื่อบริการทางวิชาการและวชิาชพี
แก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

   

4. โครงการส่งเสริมการท า
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์และ
งานวิจยั 

1.เพื่อส่งเสริมครูและผู้เรียนจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ และงานวิจัย 
2.เพื่อน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์และ
งานวิจยัไปประกวด ใชป้ระโยชน์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ครูและผู้เรียนชัน้ปีสดุท้ายทุกคนท า
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อใช้ประกวดและ
เผยแพร ่

จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจยัที่มีคุณภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ ายแผน งานและ
ความร่วมมือ 
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ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการบริหารความเสี่ยง

และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
1.เพื่อบริหารความเสี่ยงผู้เรียน 
2.เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความเสี่ยงลดลงและ 
พึงพอใจต่อการดูแลช่วยเหลือ
ของสถานศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองและผู้เรียนต่อการ
ดูแลผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือ 

6. โครงการประกันคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 
ด้าน 

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณธรรมและคุณภาพตาม 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ  

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน และ 

  2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนประกัน
คุณภาพตนเอง 

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด หน่วยงานต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ความร่วมมือ 

  3.เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษา 
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   พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และท างานอย่างมีความสุข 
   เป้ำประสงค์  ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และท างานอย่างมีความสุข 
   กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครู และบุคลากรใน
การท างาน 

1.เพื่อจัดระบบการท างานของครู 
และบุคลากรให้เหมาะสม 

ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจของครูใน
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

  2.เพื่อจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการท างานของครู
และบุคลากร 

   

2. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติ 

เพ่ือจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ครู และบุคลากร 

ครู และบุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมกับหน้าที่และผลงาน 
ที่ท า 

ร้อยละของครู และบุคลากรที่มี
ขวัญและก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษา 

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานของครู
ที่ปรึกษาตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ครูที่ปรึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ร้อยละของครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จ 

ฝ่ายบัฒนากิจการ
นักศึกษา 

4. โครงการยกย่อง เชิดชู
เกียรติครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.เพื่อให้ครู และบุคลากรที่มี
คุณภาพได้รับเกียรติบัตรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงานภายนอกทุก 

จ านวนครู และบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

  2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

สาขาวิชา   
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   พันธกิจที ่5 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   เป้ำประสงค์  วิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ จัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการระดมทรัพยากร 

เพ่ือการจัดการศึกษา 
เพ่ือระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

ระดมทรัพยากรทั้งด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์จากภาคี
เครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาจากภาคีเครือข่าย 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

2. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความ 
ร่วมมือกับชุมชน 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
2.เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

สถานศึกษาและชุมชนมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่
ดีต่อกัน 

ระดับความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

3. โครงการประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน 

1.เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็งในการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงานและ 

 การจัดการศึกษา 3.เพื่อการศึกษาดูงาน   ความร่วมมือ 
4. โครงการแนะแนว

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
1.เพื่อเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และขยายโอกาสในเขตจังหวัด
นครราชสีมาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

จ านวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทีให้เข้าแนะ
แนวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

  2.เพื่อเชิญชวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษามาศึกษาต่อระดับ
อาชีวศึกษาที่สถานศึกษา 
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ค ำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 
ที่ พิเศษ 01/2561 

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

 เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จะจัดท ารายงานการประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 1/2561  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 จ านวน  4  มาตรฐาน  11  ประเด็น  11  เป้าหมาย  และ 97  หัวข้อ                
เพ่ือสะท้อนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ในปีการศึกษา  2/2562 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
  1. บาทหลวงอนุสรณ์   สุริยัพ  ประธาน 
  2.  นายสมเกียรติ   ชินโคตร  รองประธาน 
  3.  นายสมยศ  ชิณโคตร กรรมการ 
  4.  นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร  กรรมการ 
  5.  นางสาวอรัญญา วงษ์ศาจันทร์ กรรมการ 
  6.  นางจ าปา  วัฒนศิรินทรเทพ กรรมการ 
  7.  นางสิริยากร  วรรณสิงห์ กรรมการ 
  8.  นางสุจิตรา  รัตนประทุม กรรมการ 
  9.  นางสาวจุรีมาศ บุตรราช  กรรมการ 
  10. นายพิชิต  ศรีล้อม  กรรมการ 
  11. นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา กรรมการ 
  12. นางสาวลัดดาวัลย์ ตันกลาง  กรรมการ 
  13. นางอัญชลี  วรรณะเศรษฐี กรรมการ 
  14. นางสาวสุภาพร ลาดจันทึก กรรมการ 
  15. นางวิไลลักษณ์ งอนโพธิ์  กรรมการ 
  16. นางสาวอุไรวรรณ คงสิม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 3.  ตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 4.  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 5.  ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 6.  จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
     สั่ง ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

 

ลงชื่อ 
            (บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
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มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยมีำรีย์บริหำรธรุกิจ 
ครั้งที่ 2/2561 

เรื่อง เห็นชอบรำยงำนประเมินตนเอง (SAR)  ปีกำรศึกษำ 2561  
 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 1/2561 ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ  4  ในภาค เรียนที่  2  ปี ก ารศึ กษ า  2561  คณ ะกรรมการบ ริห ารวิท ยาลั ย  
พิจารณาแล้วเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ดังกล่าวตามที่ วิทยาลัยเสนอ เมื่อวันที่ 
 14 กันยายน 2561 
 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรยี์บริหำรธุรกิจ 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
(บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
(บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
 
 
 

   ลงชื่อ                                  กรรมการ 
(บาทหลวงสมบัติ  ประทุมปี) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ลงชื่อ      กรรมการ 
(ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นางมนเทียน  เมเยอร์) 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(ดร.สมยศ  ชิณโคตร) 

ผู้แทนครู 
 
 

 
ลงชื่อ      กรรมการ 

(นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร) 
ผู้แทนครู 

 
 

 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นางอัญชลี  วรรณะเศรษฐี) 

ผู้แทนศิษย์เก่า        
 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ 
(นางสาวสุภาพร  ลาดจันทึก) 

บุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 


