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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ ปีกำรศึกษำ 2561-2564 
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแผ่นแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำม
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของวิทยำลัย โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ โครงกำรและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกลยุทธ์กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เน้นกำร
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ของรัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด มำตรำฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และตลำดแรงงำน 
  วิทยำลัยขอขอบคุณคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
วิทยำลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วนจะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยมีคุณภำพ และมำตรฐำนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรสืบไป 
 
 
 
 

ด้วยควำมปรำรถนำดี 
วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าชี้แจง 
 

 แผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็น 
แผนแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำประกำศใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 
2561 โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
  1.ใช้เป็นแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ ในปี
กำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2564 โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนโครงกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  2.ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยทั้ง 4 ฝ่ำย หัวหน้ำแผนกวิชำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง น ำแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่ก ำหนด โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  3.ให้ผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยและคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ก ำกับ
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรอีกทั้งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนิน
ของทุกฝ่ำย ทุกแผนกวิชำบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4.ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยทั้ง 4 ฝ่ำย คณะกรรมกำรแผนกวิชำทั้ง 5 แผนกวิชำ ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมที่รับผิดชอบรำยงำน  
ต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเมื่อสิ้นสุดโครงกำรกิจกรรม 
  5.ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยทั้ง 4 ฝ่ำยคณะกรรมกำรแผนกวิชำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
น ำผลกำรด ำเนินตำมแผนงำนโครงกำรไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในปีต่อไปให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 หน้าที ่

ค าน า             ก 
ค าชี้แจง            ข 
สารบัญ             ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ         1 
ส่วนที่ 2 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ        5 
ส่วนที่ 3 ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    18 
ภาคผนวก 
 เป้ำหมำยตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ค ำสั่งแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันการบริหารสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลวิทยาลัย 
  ชื่อสถานศึกษา วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 

 ที่ตั้ง  เลขที่  888  ถนนเดชอุดม  ซอย 4  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัด นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  30000 
  โทรศัพท์ 044-205316-22 โทรสาร 044-2747-78 
  Website  www.mbac.ac.th 
  E-mail mbac_korat@hotmail.com 
  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 
 วิทยำลัยตั้งอยู่ในใจกลำงเมืองนครนครรำชสีมำอยู่ในย่ำนธุรกิจกำรค้ำ สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนรำชกำร เขตอุตสำหกรรมสุรนำรี และนวนคร โดยมีระบบกำรคมนำคมที่สะดวก และระบบ
สำธำรณูปโภคท่ีครบครัน  
  สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดนครรำชสีมำเป็นประตูอีสำนมีประชำกรเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจำก
กรุงเทพมหำนครเป็นอัตรำกำรเจริญเติบโต ร้อยละ 16.3 ต่อปี ศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ   
และกำรลงทุนที่ส ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ท ำให้กำรพำณิชยกรรมและกำรลงทุน
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
  สภาพด้านเกษตรกรรม 
  จังหวัดนครรำชสีมำ มีพ้ืนที่มำกเป็นอันดับ 1 ของประเทศและมีประชำกรด้ำนกำรเกษตร
ประมำณร้อยละ 65.78  ของประชำกรทั้ งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของนครรำชสีมำ  
ที่มีกำรเพำะปลูกมำก 4 ชนิด  ได้แก่  1.  มันส ำปะหลัง  2.  อ้อย  3.  ข้ำวนำปี  4.  ข้ำวโพด 
  โรงเรียนมำรีย์บริหำรธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนเดชอุดม ซอย ๔ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ  St. Mary’s Business Administration  College  
วำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย อำคำร ๓ หลัง คือ ๑) อำคำร 
เซนต์แอนน์ ใช้เป็นอำคำรเรียน ๒)  อำคำรเซนต์โยเซฟ ใช้เป็นที่ท ำงำนของผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร 
ผู้อ ำนวยกำร และงำนธุรกำร กำรเงิน  ๓)  อำคำรเซนต์อำเลน เป็นอำคำรเอนกประสงค์  โรงอำหำร  
และหอประชุม บนเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งำน ๗๐ ตำรำงวำ ใบอนุญำตเลขที่ นม. ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ 
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยบำทหลวงเอกชัย ชิณโคตร จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ชื่อ “โรงเรียน 
มำรีย์บริหำรธุรกิจ” ประเภทอำชีวศึกษำ มำตรำ ๑๕ (๑) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  
และหลักสูตรของสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล กระทรวงศึกษำธิกำร 

http://www.mbac.ac.th/
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  เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2541 มีนักศึกษำ จ ำนวน 450 คน  โรงเรียนจัด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  5 ฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยปกครอง  ฝ่ำยธุรกำรและกำรเงิน ฝ่ำย
สัมพันธ์ชุมชน และฝ่ำยบริกำร  และแบ่งออกเป็น 5 แผนกวิชำ  ประกอบด้วย แผนกวิชำสำมัญ  แผนก
คอมพิวเตอร์  แผนกวิชำธุรกิจสัมพันธ์  แผนกวิชำบัญชี และแผนกวิชำภำษำต่ำงประเทศ เปิดสอน  2 
หลักสูตร 6 สำขำวิชำ ได้แก่ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  
เปิดสอน 3 สำขำวิชำ ประกอบด้วย สำขำวิชำบัญชี สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  และสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  เปิดสอน 3 สำขำวิชำ 
ประกอบด้วย สำขำวิชำกำรบัญชี   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำ ภำษำธุ รกิจ   
โดยมีบำทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ด ำรงต ำแหน่ง ผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร และนำยวิโรจน์ เพียรรักษำ  
ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ 
 ปัจจุบันโรงเรียนมำรีย์บริหำรธุรกิจเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ”  
และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ เมื่อปี พ.ศ.  2558 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งำน  
45 ตำรำงวำ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 4 ฝ่ำยตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด โดยมี  
บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ด ำรงต ำแหน่งผู้ลงนำมแทน ผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำรและผู้อ ำนวยกำร 
1.2  ข้อมูลด้านบุคลากร 
 สถำนศึกษำมีผู้แทนผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำรและผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 1 คน มีรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยทั้ง 4 ฝ่ำย จ ำนวน 4 คน รองผู้อ ำนวยกำรมีต ำแหน่งเป็นครูและท ำหน้ำที่สอนด้วย มีครู   
จ ำนวน 29 คน แบ่งเป็นครูที่บรรจุจ ำนวน 23 คน ครูที่ไม่บรรจุ จ ำนวน  6 คน โดยครูทุกคนสอนตรง
ตำมสำขำวิชำชีพ และตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ปัจจุบันสถำนศึกษำมีนักศึกษำทั้งหมด 
ยอด ณ มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 833 คน เทียบกับจ ำนวนครูทั้งหมด 33 คน เฉลี่ยครู 1 คน  
ต่อนักศึกษำ 25.24 คน สถำนศึกษำมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 15 คน มีพนักงำน  
จ ำนวน 12 คน รวมผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพนักงำนทั้งสิ้น จ ำนวน 51 คน  
1.3  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 สถำนศึกษำมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปวช. จ ำนวน 98 คน ระดับปวส. 
จ ำนวน 91 คน รวมทั้งสิ้น 189 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 เมื่อเทียบกับแรกเข้ำ ในปี 2561 
สถำนศึกษำ มีจ ำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น 833 คน  (ยอด ณ 10 มิ.ย. 61) โดยแยกเป็นระดับปวช.ปีที่ 1 
จ ำนวน 233 คน ระดับปวช.ปีที่ 2  จ ำนวน 174 คน ระดับปวช.ปีที่ 3  จ ำนวน  174 คน  
รวมปวช. 581 คน ระดับปวส.ปีที่  1 จ ำนวน 126 คน ระดับ ปวส.ปีที่  2 จ ำนวน 126 คน  
รวม 252 คน 
1.4  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 สถำนศึกษำเปิดสอนประเภทพำณิชยกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 5 
สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำกำรบัญชี สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำภำษำต่ำงประเทศ สำขำ 
วิชำกำรตลำดและสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เปิดสอนประเภทบริหำรธุรกิจหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบปกติ จ ำนวน 5 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำกำรบัญชี 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อสำร และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภำคี 



ได้แก่ สำขำกำรโรงแรม สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก สำขำกำรตลำด สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ธุรกิจ 
 
1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 สถำนศึกษำมีพ้ืนที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งำน 45 ตำรำงวำมีอำคำรเรียน 1 อำคำร และอำคำร
ประกอบ 2 อำคำร มีห้องเรียน จ ำนวน ทั้งหมด 41 ห้องห้องปฏิบัติกำรจ ำนวน 6 ห้อง ห้องสมุด 
จ ำนวน 2 ห้อง ห้องประกอบ จ ำนวน 35 ห้อง สนำมกีฬำ 1 สนำม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
และห้องท ำงำนทุกห้องติดเครื่องปรับอำกำศ มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และปฏิบัติงำนของครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และพนักงำน 
1.6 ข้อมูลด้านการเงิน 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 สถำนศึกษำได้ก ำหนดรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณกำรทั้ งสิ้น 
28,665,607 บำท โดยแบ่งเป็นงบบุคลำกร จ ำนวน 11,992,224 บำท งบด ำเนินกำรจัดกำร 
จัดกำรศึกษำ จ ำนวน 3,731,000บำท งบพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 298,000.บำท งบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน จ ำนวน 4,637,000บำท งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ จ ำนวน3,899,000บำท งบลงทุน จ ำนวน 
2,000,000 บำทและงบโครงกำรจ ำนวน 3,255,000 บำท โดยงบประมำณส่วนใหญ่ได้จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำร เรี ยนของนักศึกษำ งบอุดหนุน กำรศึกษำรำยบุคคล และงบอุดหนุน 
ตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบำล 
1.7 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ประธำนกรรมกำร เป็นตำมต ำแหน่ง 
3 บำทหลวงสมบัติ  ประทุมปี ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
4 บำทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 1  ปี 
5 ว่ำที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ปี 
6 นำงมนเทียน  เมเยอร์ ผู้แทนผู้ปกครอง 1  ปี 
7 นำงอัจฉรำภรณ์  ชินโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
8 ดร.สมยศ  ชิณโคตร ผู้แทนครู 3  ปี 
9 นำงอัญชลี  วรรณะเศรษฐี ผู้แทนศิษย์เก่ำ 3  ปี 
10 บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อ ำนวยกำร/เลขำนุกำร เป็นตำมต ำแหน่ง 
11 นำงสำวสุภำพร  ลำดจันทึก บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1  ปี 

 
 
 
 



 



 
1.8 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจปีการศึกษา ๒๕61-2564 

 
 

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียน 
กำรสอน  
- งำนพัฒนำแผนกวิชำ และสำขำวิชำ 
- งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ 
- งำนพัฒนำสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
กำรสอน 
- งำนวิทยบริกำร ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- งำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ และประเมิน
มำตรฐำนวิชำชีพนักศึกษำ 
- งำนทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
ทำงกำรเรียน 
- งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและทวิศึกษำ 
- งำนเพ่ิมพูนประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำ 
- งำนติดตำมและประเมินผลผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 

- งำนพฒันำวินยั คุณธรรม  จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
- งำนจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชพี
นักศึกษำ 
- งำนควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ วิชำสำมัญและ
นักศึกษำวิชำทหำร 
- งำนส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย ์
- งำนควบคุม ป้องกันและแก้ปญัหำยำเสพติดใน
วิทยำลัย 
- งำนครูทีป่รึกษำ สำยชัน้ และกำรดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษำ 
- งำนส่งเสริมศิลปดนตรี กีฬำ นนัทนำกำรและ
วัฒนธรรมไทย 
- งำนควบคุมและด ำเนินกำรกิจกรรม 
หน้ำเสำธงและรักษำควำมสะอำดห้องเรียน 
- งำนจิตวิทยำและให้กำรปรึกษำแก่นักศึกษำ 
- งำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง และศิษย์เก่ำ 

- งำนบริหำรทั่วไป 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนกำรเงินและงบประมำณ 
- งำนบัญชีและจัดซื้อจัดจ้ำง 
- งำนธุรกำรและรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
- งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- งำนบริหำรสหกรณ์ ร้ำนค้ำ และจัดหำ
รำยได้ 
- งำนพัสดุและวัสดุฝึกส ำหรับนักศึกษำ 
- งำนส่งเสริมกำรตลำด ประชำสัมพันธ์
วิทยำลัยและWebsite 
- งำนควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 
- งำนจัดสวัสดิกำรและกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
- งำนควบคุมดูแลกำรใช้ยำนพำหนะ
วิทยำลัย 

- งำนวำงแผนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
- งำนภำคีเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำง
กำรศึกษำ 
- งำนจัดตั้งและควบคุมดูแลศูนย์บ่มเพำะ
วิชำชีพ จัดหำงำนและหำรำยได้แก่นักศึกษำ 
- งำนอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม และ 
ควำมปลอดภัย 
- งำนวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- งำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชน 
- งำนพยำบำล สุขำภิบำลอำหำรและ
ประกันภัยอุบัติเหตุ 
* งำนอภิบำลและ ส่งเสริมอัตลักษณ์
กำรศึกษำ คำทอลิก 
- งำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และ 
ควำมร่วมมือกับชุมชน 
 

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 

ง 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 



ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ   

พ.ศ. 2561 
 วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คณะครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ และบริบทกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปพัฒนำ
คุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำธำรณชน และหน่วยงำน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล จ ำนวน 4 มำตรฐำน 11 ประเด็น 11 เป้ำหมำย  97 หัวข้อ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ 
มีทักษะ และกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน  ดังนี้ 
1.1  ด้านความรู้  
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตำมหลักกำรทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียนหรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
เป้าหมาย   
 1.1.1  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ตำมหลักสูตร และมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ในกลุ่มวิชำภำษำไทย กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มวิชำ 
สุขศึกษำและพละศึกษำ ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ และระดับ
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำไทย 
2. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
3. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
4. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชำสังคมศึกษำ 
5. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มวิชำสุขศึกษำ  

และพละศึกษำ 
6. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป และได้รับโล่เรียนดี 

จำกสถำนศึกษำ 
7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ตั้งแต่ระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
8. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 



ระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ตั้งแต่ระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
9. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ 

          10.  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำนต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละ 80 – 89.99 4 ดีมำก 
3. ร้อยละ 70 – 79.99 3 ดี 
4. ร้อยละ 60 – 69.99 2 พอใช้ 
5. ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 1 ปรับปรุง 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภำวะที่ดี  
เป้าหมาย  
 1.2.1  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิตได้ 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  
ในกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ และกลุ่มวิชำชีพเลือก ผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ จัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ จัดท ำผลงำนวิจัย ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมทั้งกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ  
และเทคโนโลยี ส ำรวจผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระ อีกท้ังประเมิน
ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
2. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพเฉพำะ 
3. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปในกลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพเลือก 
4. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
5. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จัดท ำผลงำน และผ่ำนกำรประเมินโครงกำรพัฒนำ 

ทักษะวิชำชีพ 
6. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จัดท ำผลงำนวิจัย และผ่ำนกำรประเมินวิชำวิจัยเบื้องต้น 
7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
8. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
9. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถประยุกต์หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์  



และคณิตศำสตร์มำใช้แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 
          10.  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปุ่น  
และภำษำจีนได้อย่ำงถูกต้อง 
          11.  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนอำชีพ 
          12.  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระ 
          13.  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละ 80 – 89.99 4 ดีมำก 
3. ร้อยละ 70 – 79.99 3 ดี 
4. ร้อยละ 60 – 69.99 2 พอใช้ 
5. ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 1 ปรับปรุง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจ และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบ  
ตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  
 1.3.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
เป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ผู้ปกครองและชุมชน 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำให้เป็นผู้มีควำมเมตตำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ องค์กร 
และผู้อ่ืน มีวินัย รับชอบต่อหน้ำที่ และมีจิตสำธำรณะ มีควำมขยัน หมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม 
และมีควำมอดทน อดกลั้นในกำรท ำงำน มีควำมกตัญญูต่อบิดำมำรดำ ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณ  
มีควำมสุภำพอ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมำคำรวะ และรู้จักกำลเทศะ มีสติรู้จักประมำณตน มีเหตุมีผล 
และด ำรงตนอยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตส ำนึกในควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน และกำรพัฒนำตนเอง มีควำม
ประพฤติดีทั้งกำย วำจำ ใจ ไม่สร้ำงปัญหำควำมเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อ่ืน ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
และกำรอบรมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ  
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน และชุมชน ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรัก-เมตตำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ องค์กร และผู้อ่ืน 
3. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้ำที่ และมีจิตสำธำรณะ 
4. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และมีควำมอดทน 



อดกลั้นในกำรท ำงำน 
5. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมกตัญญูรู้คุณต่อบิดำมำรดำ ครู อำจำรย์ และผู้มีพระคุณ 
6. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมสุภำพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมำคำรวะและรู้จักกำลเทศะ 
7. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสติรู้จักประมำณตน มีเหตุผล และด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง 
8. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีจิตส ำนึกในควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติ 

ตนเป็นพลเมืองดี 
9. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  

และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
          10.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมประพฤติดีท้ังทำงกำย ทำงวำจำ และทำงจิตใจ ไม่สร้ำง 
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน 
          11.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้รับรำงวัลด้ำนคุณธรรม จริยธรรมทั้งจำกสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนภำยนอก 
          12.  ระดับควำมพึงพอใจของครูที่ปรึกษำต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
          13.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
          14.  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
          15.  ระดับควำมพึงพอใจของชุมชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
          16.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภำยนอกต่อคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 – 4.49  4 ดีมำก 
3. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.50 – 3.99  3 ดี 
4. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.00 – 3.49 2 พอใช้ 
5. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 3.00  1 ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ และจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเสร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ  
ของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน  
ดังนี้ 
2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน ชุมชน  
สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำ



เพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย   
 2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน สถำนประกอบกำร 
และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูใช้  และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ โดยก ำหนด 
รำยวิชำใหม่ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม เกี่ยวกับเนื้อหำสำระโดยร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
และบุคคลที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และตลำดแรงงำน 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรจำกสถำนประกอบกำร  
หน่วยงำน และชุมชน 

2. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร หรือแผนกำรเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  
และตลำดแรงงำน โดยกำรมีส่วนร่วมของสถำนประกอบกำร ครู และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรใช้หลักสูตรหรือแผนกำรเรียนทั้งระบบปกติ ระบบทวิภำคี 
และสมรรถนะรำยวิชำ 

4. สถำนศึกษำประเมินกำรใช้หลักสูตรทั้งระบบปกติ ระบบทวิภำคี และสมรรถนะ 
รำยวิชำเพ่ือน ำไปปรับปรุง 

5. สถำนศึกษำน ำหลักสูตรหรือแผนกำรเรียน และสมรรถนะวิชำที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับสำขำวิชำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 4 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 3 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 2 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 1 1 ปรับปรุง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำมีครูที่วุฒิกำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน ทั้งวัยเรียน  
และวัยท ำงำนตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
เป้าหมาย   
 2.2.1 จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้เรียน และสถำนประกอบกำร 



 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ 
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้เรียนและสถำนประกอบกำร โดยมีครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตำมเกณฑ์ 
มีจ ำนวนเพียงพอ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ครูจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูวัด และประเมินผลผู้เรียนตำมสภำพจริง ครูใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย ครูพัฒนำรำยวิชำและกลุ่มวิชำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ  
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพผู้เรียนที่ตรงตำมสำขำวิชำ พัฒนำให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภำคเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูมีวุฒิกำรศึกษำตำมเกณฑ์ มีจ ำนวนเพียงพอและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
3. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ครูวัด และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำมสภำพจริง 
5. ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรสอนที่เหมำะสมทันสมัยในรำยวิชำ 
6. ครูพัฒนำรำยวิชำ และกลุ่มวิชำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

และควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
7. จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ 
8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ 
9. ผู้เรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ตรงตำมสำขำวิชำสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 

           10.  ผู้เรียนทุกระดับทุกสำขำวิชำและทุกชั้นปีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
           11.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภำคเรียน 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จทั้ง 10 ข้อขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1- 9 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 8 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 7 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 6 1 ปรับปรุง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ   
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์  
และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย   
 2.3.1.  เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี  หลักธรรมำภิบำล  
และศำสตร์พระรำชำ 



 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร อำ คำรสถำนที่
สภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  และระบบสำรสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำงกำรบริหำร  
และระบบงำนที่ชัดเจนคล่องตัว และมีธรรมำภิบำล บริหำรจัดกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำ และควำม
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและตลำดแรงงำนตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ บริบทและศักยภำพ 
ของสถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำที่เข้มแข็ง และมีธรรมำภิบำลใน 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2. สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมอัตลักษณ์ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย 

3. สถำนศึกษำก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำงกำรบริหำร ระบบงำนชัดเจน มีควำมคล่องตัว 
และ ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

4. สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำสนองตอบกำรพัฒนำ และกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำน 
กำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี และตลำดแรงงำน 

5. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
6. สถำนศึกษำจัดอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้สภำพแวดล้อม  

สะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย 
7. สถำนศึกษำมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
8. สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
9. สถำนศึกษำจัดระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 

ผู้ใช้และผู้รับพึงพอใจ 
          10. ระดับควำมพึงพอใจของครู  บุคลำกร และผู้ เรียนต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ของสถำนศึกษำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 7 

ขึ้นไป 
5 ดีเยี่ยม 

2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 6 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 

 



2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญ  
ที่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนรวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน 
สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน 
เป้าหมาย  
 2.4.1 บริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมกฎหมำยและนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ให้บรรลุผลส ำเร็จ 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด ให้บรรลุผล
ส ำเร็จได้แก่สถำนศึกษำคุณธรรม กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ กำรลดปัญหำและลดควำม
เสี่ยงของผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำร 
3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรลดปัญหำและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรด้ำนเงินอุดหนุนจำกภำครัฐเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันกำรลำออกกลำงคันของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
6. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญผู้เรียนระดับปวช.ปีที่ 1 
7. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
8. สถำนศึกษำส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรท ำธุรกิจผ่ำนระบบออนไลน์ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 8 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 7 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 6 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 4 1 ปรับปรุง 

2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน โดยมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียน 
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง มีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียน รู้จัก
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล คัดกรองผู้เรียน ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียน และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหำ  มีกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผู้เรียนและกำรให้บริกำรที่เหมำะสม 
 



เป้าหมาย   
 2.5.1 ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเสมือนบุคคลในครอบครัว 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีคู่มือระบบ หรือแนวปฏิบัติในกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ตำมศำสตร์พระรำชำที่เน้นกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และพัฒนำ โดยจัดท ำคู่มือส ำหรับผู้เรียน แต่งตั้ง 
ครูที่ปรึกษำดูแลผู้เรียน ปฐมนิเทศผู้เรียน และผู้ปกครอง ติดตำมกำรมำเรียน และเข้ำร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียนพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้ส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรเรียน กำรผ่อนช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม ติดตำมเยี่ยมบ้ำน ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ให้ทุนกำรศึกษำ จัดตั้ง
กองทุนสงเครำะห์ผู้เรียนที่ประสบภัย ให้กำรปรึกษำโดยนักจิตวิทยำ จัดครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน 
และจัดบรรยำกำศภำยในสถำนศึกษำให้เสมือนบ้ำน และครอบครัวที่อบอุ่น 
ผลการด าเนินงาน 

1.  สถำนศึกษำมีคู่มือ ระบบ และแนวปฏิบัติในกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เหมำะสม 
2.  สถำนศึกษำสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู และบุคลำกรตำมคู่มือ ระบบ แนวทำงปฏิบัติในกำร 

ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3.  สถำนศึกษำปฐมนิเทศผู้เรียน และผู้ปกครองตำมคู่มือระบบ แนวปฏิบัติ 

ของสถำนศึกษำในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
4.  สถำนศึกษำก ำหนดให้ครูที่ปรึกษำจัดกิจกรรมโฮมรูมผู้เรียนทุกวันที่มีกำรเรียนกำรสอน  

และให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆแก่ผู้เรียน 
5.  ครูที่ปรึกษำก ำกับติดตำมกำรมำเรียน กำรเข้ำชั้นเรียน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

กับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
6.  สถำนศึกษำก ำกับติดตำมผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำหรือไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

ในรำยวิชำ อย่ำงเป็นระบบและตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
7.  ครูที่ปรึกษำประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
8. สถำนศึกษำมีกองทุนสงเครำะห์ผู้เรียนที่ประสบภัย โดยผู้เรียนทุกคนเป็น 

สมำชิกและบริจำคเงินเข้ำกองทุนสัปดำห์ละ 1 บำท 
9.  สถำนศึกษำให้ผู้เรียนที่มีปัญหำทำงกำรเงินผ่อนช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียนได้ 

และให้ส่วนลดผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
      10. สถำนศึกษำให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้ เรียน ทั้งทุนที่ เป็นส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
ทุนให้เปล่ำ และทุนกยศ.เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ผู้เรียน 
      11.  สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศท่ีดีภำยในวิทยำลัยและในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่ำงมีควำมสุขและมีครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันดูแลผู้เรียน 
      12 .  สถำนศึกษำดูแลช่ วย เหลือผู้ เ รี ยนด้ ำนสุ ขภำพและสุ ขภำพจิต  โดยจัดบริกำร 
น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น กำรบริกำรรถรับ-ส่งสถำนพยำบำล กรณีป่วยหนัก และเชิญ
นักจิตวิทยำมำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เรียนทุกสัปดำห์ 
      13.  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือเรียนปรับเพ่ิมคะแนนแก่ผู้เ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำยวิชำ เพ่ือให้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำ  
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 



      14.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถำนศึกษำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จทั้ง 1 - 13 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1- 12 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 11 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 10 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 9 1 ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 3 การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้ ง ในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำร
ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคม  
แห่งกำรเรียนรู้  
เป้าหมาย  
 3.1.1 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำสู่สังคม  
แห่งกำรเรียนรู้ 
 สถำนศึ กษำด ำ เ นิ นกำรประสำนควำมร่ วมมื อกั บบุ คคล  ชุ มชน  สมำคม  ชมรม  
สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ และด ำเนินกำร
บริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพแก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงสังคม  
แห่งกำรเรียนรู้ร่วมทั้งกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม 
ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ และบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

2. สถำนศึกษำ มีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
ที่ร่วมมือในกำรกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำ
ดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน 

3. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม  สถำนประกอบกำร  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกรร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำร
เรียนกำรสอน 

4. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม  สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
หรือหลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 



5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดบริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของครู บุคลำกร  
ผู้เรียน และชุมชน 

6. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครู บุคลำกรและผู้เรียนในสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม  
บริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 

7. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและมีผลกำรประเมิน 
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 6 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
โดยผู้บริหำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน  
เป้าหมาย  
 3.2.1 ครูและผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยน ำไปใช้ประโยชน์ 
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและผู้ เรียนชั้นปีสุ ดท้ำยจัดท ำนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ที่มีคุณภำพตำมวิชำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ วิชำวิจัยเบื้องต้น  
หรือวิชำกำรโครงงำนเพ่ือน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ จัดประกวดแสดงผลงำน  
และน ำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชน ด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำสนับสนุนงบประมำณให้ครู และผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำย ทุกระดับ  
ทุกสำขำวิชำ จัดท ำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและจัดประกวดผลงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัยอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่ง คนละ 1 ชิ้นงำนต่อปีกำรศึกษำ 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดท ำ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงำนวิจัย โดยก ำหนดให้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนต่อ 1 ชิ้นงำน 

4. สถำนศึกษำจัดประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ผลงำนวิจัย ทั้งหมดของผู้เรียน 
ชั้นปีสุดท้ำย ทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ และทุกปีกำรศึกษำ 
 



5. สถำนศึกษำน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัยที่มีคุณภำพทั้งหมด ไปใช้ 
ประโยชน์ ตำมวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

6. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนส่งนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ผลงำนวิจัยเข้ำ 
ประกวดในระดับ จังหวัด ภำคและระดับชำติ 

7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรส่งเสริมกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงำนวิจัยของสถำนศึกษำ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 6 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 

 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี 
4.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง และส่งให้หน่วยงำน 
ต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี 
เป้าหมาย  
 4.1.1 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยมี 
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำร 
ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ก ำกับติดตำมและประเมินผล กำรตรวจสอบทบทวนคุณภำพ
กำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง และประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกผู้รับบริกำรและหน่วยงำน
ภำยนอก 



ผลการด าเนินงาน 
1. สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
2. สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้เรียน สถำนประกอบกำร หน่วยงำน  

ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ ตำมแผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำ และเป้ำหมำยกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ 

4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
แผนงำน โครงกำรกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในและปรับปรุง 
พัฒนำให้มีคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันทำงกำรศึกษำแก่ผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริกำรจำกสถำนศึกษำ 

6. สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองส่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี 
7. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

และหน่วยงำนต้นสังกัด 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 7 5 ดีเยี่ยม 
2. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 6 4 ดีมำก 
3. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 5 3 ดี 
4. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 – 4 2 พอใช้ 
5. ด ำเนินกำรและบรรลุผลส ำเร็จตำมข้อ 1 - 3 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2561-2564 
ปรัชญาการศึกษา 
   คุณธรรม     น ำปัญญำ พัฒนำชีวิต 
เอกลักษณ์วิทยาลัย 
  สถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู ้
อัตลักษณ์นักศึกษา 
  รัก-เมตตำ     ซื่อสัตย์     กตัญญู     อยู่อย่ำงพอเพียง 
3.1 วิสัยทัศน์ 
  นักศึกษำมีคุณธรรม     คุณภำพ      และค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 

1) คุณธรรม หมำยถึง คุณธรรมตำมหลักศำสนำ คุณธรรมตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ   
(รัก-เมตตำ ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่ำงพอเพียง) และคุณธรรมตำมหลักสำกล 

2) คุณภำพ หมำยถึง คุณภำพตำมหลักสูตร มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนคุณวุฒิ 
อำชีวศึกษำแห่งชำติ (ดำ้นคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ดำ้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ) และตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัย 

3) ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ หมำยถึง คณุธรรม คุณภำพ ควำมร่วมมือ และควำมเปน็มืออำชีพ  
รวมทั้งค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
3.2 พันธกิจ 

1) พัฒนำนักศึกษำมีคุณธรรม คุณภำพ ค่ำนิยมที่พึงประสงค์พึง่ตนเองได้ และมีควำมสุข 
2) พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และ 

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมำภิบำล และศำสตร์ 

ของพระรำชำ 
4) ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรมีคุณธรรม คุณภำพ จรรยำบรรณ และท ำงำน 

อย่ำงมีควำมสุข 
5) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

3.3 เป้าหมาย 
1) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม คณุภำพ ค่ำนยิมที่พึงประสงค์พึง่ตนเองได้และมีควำมสุข 
2) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ของตลำดแรงงำน 
3) วิทยำลัยบริหำรจัดกำรศึกษำมีคณุภำพได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
4) ครูและบุคลำกรมีคุณธรรม คุณภำพ จรรยำบรรณและท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
5) วิทยำลัยมีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็งจำกทุกภำคส่วน 

ในกำรจัดกำรศึกษำ 



3.4 กลยุทธ์ 
ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 พัฒนำนักศึกษำมีคุณธรรม คุณภำพ 

ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์พึงตนเองได้ และมี
ควำมสุข 

1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

1 
 
 
2 

พัฒนำหลักสูตรกำรสอนที่ตอบโจทย์ 
ควำมต้องกำรของผู้เรียน และ 
สถำนประกอบกำร 
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมำภบิำล และ
ศำสตร์ของพระรำชำ 

1 
 
2 

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 

4 ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรมีคุณธรรม 
คุณภำพ จรรยำบรรณ และท ำงำนอย่ำงมี 
ควำมสุข 

1 พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกร เพื่อขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำ 

5 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 
และทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

1 จดักำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.5 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงานโครงการตัวช้ีวัด 
พันธกิจที่ 1 พัฒนานักศึกษามีคุณธรรม คุณภาพ ค่านิยมที่พึงประสงค์พึ่งตนเองได้ และมีความสุข 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
  1.2 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำมีควำมรู้ในสำขำวิชำชีพ และควำมรู้ที่เป็นสำกล 
  1.3 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำ มีทักษะและประยุกต์ใช้สู่กำรท ำงำนและประกอบอำชีพ 
  1.4 เพ่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม และคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
สถำนประกอบกำร และตลำดแรงงำน 
 2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 1  พัฒนำนักศึกษำมีคุณธรรม คุณภำพ ค่ำนิยมที่พึงประสงค์พ่ึงตนเองได้ และ 
มีควำมสุข มีจ ำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   2.1.1 เป้าประสงค์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณธรรม คุณภำพ ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
พึงตนเองได้และมีควำมสุข 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพ 
    2) โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ และกำรประยุกต์ใช้ 
    3) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



    4) โครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    5) โครงกำรทดสอบ V-Net ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    6) โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    7) โครงกำรมอบประกำศนียบัตรวิชำชีพแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    8) โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกีฬำ และนันทนำกำร 
    9) โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำ 
       10) โครงกำรส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
       11) โครงกำรศึกษำดูงำนเพิ่มประสบกำรณ์ควำมรู้ 
       12) โครงกำรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย 
       13) โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน สังคม 
       14) โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้อม 
   2.1.3 ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำถในวิชำชีพ 
    2) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะวิชำชีพ และประยุกต์ใช้ 
    3) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 
ที่พึงประสงค ์
    4) ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
    5) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคะแนน V-Net ระดับชำติขึ้นไป 
    6) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำนต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
    7) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบตำมระยะเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด 
    8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภำพ ด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำและนันทนำกำร 
    9) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน 
       10) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
       11) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศึกษำดูงำน และมีประสบกำรณ์ควำมรู้ใหม่ๆ 
       12) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
       13) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำชุมชน สังคม 
       14) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 2  พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพื่อพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนประกอบกำร
และตลำดแรงงำน 
  1.2 เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน และชุมชน 



 2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 2  พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีจ ำนวน 2 กลยุทธ์ ดงันี ้
  2.1 กลยุทธ์  พัฒนำหลักสตูรกำรสอนที่ตอบโจทย์ ควำมต้องกำรของผู้เรียน และ 
สถำนประกอบกำร 
   2.1.1 เป้าประสงค์ หลักสูตรและแผนกำรเรียนสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู้เรียน และผู้ประกอบกำร 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและแผนกำรเรียนฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
    2) โครงกำรขยำยสำขำวิชำใหม่ 
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ระดับคุณภำพกำรใช้และพฒันำหลักสูตรสมรรถนะรำยวิชำทีส่อดคล้องกับผู้เรียน  
และสถำนประกอบกำร 
    2) จ ำนวนสำขำวิชำที่ขอขยำยเปิดใหม่ทั้งระดับปวช. และปวส. 
  2.2 กลยุทธ์     พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   2.2.1 เป้าประสงค์  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคญั ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เรียนตำมหลักสูตรและตำมคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
   2.2.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำครูเพื่อจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
    2) โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะรำยวชิำ 
    3) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำ 
    4) โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทำงกำรเรียน 
    5) โครงกำรพัฒนำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    6) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำ ภำษำต่ำงประเทศ 
    7) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
    8) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
    9) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
   2.2.3 ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละของครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    2) ร้อยละของครูท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่เน้นสมรรถนะวิชำชพี และคุณธรรม
ตำมอัตลักษณ ์
    3) ระดับควำมพงึพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
    4) ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ และระเบียบ 
ที่ก ำหนด 
    5) ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผูเ้รียน 



    6) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปุ่น และภำษำจีน 
2.00 ขึ้นไป 
    7) ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่ผำ่นกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
    8) ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มคีะแนนเฉลี่ยวชิำคอมพิวเตอร์ 2.00 ข้ึนไป 
    9) ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
 พันธกิจที่ 3     เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยี หลักธรรมำภบิำล และ
ศำสตร์ของพระรำชำ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
1.2 เพื่อน ำศำสตร์พระรำชำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1.3 เพื่อบริหำรจัดกำรศึกษำสนองตอบกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนเทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม 
1.4 เพื่อพัฒนำระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในให้มีประสิทธิภำพ 

 2.  กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 3  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี หลักธรรมำภิบำล และศำสตร์
ของพระรำชำ มี 2 กลยุทธ์ ดังนี ้
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   2.1.1 เป้าประสงค์ บริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยนีวัตกรรมและศำสตร์พระรำชำ 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
    2) โครงกำรสถำนศึกษำ คุณธรรมตำมอัตลักษณ์ 
    3) โครงกำรพัฒนำอำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ 
    4) โครงกำรพัฒนำ สื่อ อุปกรณแ์ละเทคโนโลยี เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
    5) โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 
    6) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
    7) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิและงบประมำณ 
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ระดับควำมพงึพอใจของครูและบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2) ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
    3) ระดับควำมพงึพอใจของครูและผู้เรียนต่อกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
    4) ระดับควำมพงึพอใจของครูและผู้เรียนต่อกำรใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
    5) ระดับควำมพงึพอใจของครู และผู้เรียนต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ 
ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรศึกษำ 
    6) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ 



    7) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน และงบประมำณ 
  2.2 กลยุทธ์  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 
   2.2.1 เป้าประสงค์  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และประสิทธผิล 
เป็นที่พึงพอใจ 
   2.2.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
    2) โครงกำรเสริมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
    3) โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพสู่สังคม 
    4) โครงกำรส่งเสริมกำรท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
    5) โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ 
    6) โครงกำรประกันคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   2.2.3 ตัวชี้วัด 
    1) ระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำเป็นทีย่อมรับ 
    2) ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
    3) ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชพี 
    4) จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัยของสถำนศึกษำทีจ่ัดท ำน ำไปใชป้ระโยชน์
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
    5) ระดับควำมพงึพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองต่อกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำ 
 พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรมีคุณธรรม คุณภำพ จรรยำบรรณ และท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนำครู และบุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
1.2 เพ่ือพัฒนำครู และบุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะและศักยภำพในกำรท ำงำน 
1.3 เพ่ือพัฒนำครูมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 4     ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรมีคุณธรรม คุณภำพ จรรยำบรรณ และท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุขมี จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี ้
  2.1 กลยุทธ์  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
   2.1.1 เป้าประสงค์ ครูและบุคลำกรมีคุณธรรม คุณภำพ จรรยำบรรณ และท ำงำน 
อย่ำงมีควำมสุข 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครูและบุคลำกรในกำรท ำงำน 
    2) โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบิัติงำน 
    3) โครงกำรเพื่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนครูทีป่รึกษำ 
    4) โครงกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครู และบุคลำกรกำรศึกษำ 



   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ระดับควำมพงึพอใจของครูและบุคลำกรในกำรปฏบิัติงำน 
    2) ร้อยละของครู และบุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ 
กำรเข้ำ-ออกลดลง 
    3) ร้อยละของครูที่ปรึกษำที่ปฏบิัติหน้ำทีดู่แลนักศึกษำอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
    4) ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในปีกำรศึกษำ 
 พันธกิจที่ 5  เสริมสร้ำงควำมรว่มมือกับภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำกับทุกภำคส่วน 
1.2 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

 2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 5  เสริมสร้ำงควำมรว่มมือกับภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
มีจ ำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ จัดกำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยำลยัมีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็งจำกทุกภำค
ส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.1.2 แผนงานโครงการ 
    1) โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
    2) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน 
    3) โครงกำรประสำนควำมร่วมมอืกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
    4) โครงกำรแนะแนวประชำสัมพันธ์วิทยำลัย 
   2.1.3 ตัวชี้วัด 
    1) ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
    2) ระดับควำมพงึพอใจของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    3) ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
    4) ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรแนะแนวประชำสัมพนัธ์สถำนศึกษำ 
 
 
 



   
 
   3.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  พันธกิจที่ 1    พัฒนำนักศึกษำมีคุณธรรม คุณภำพ ค่ำนยิมทีพ่ึงประสงค์พึ่งตนเองได้ และมีควำมสุข 
  เป้าประสงค์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณธรรม คุณภำพ ค่ำนิยมที่พึงประสงค์พึงตนเองได้และมีควำมสุข 
   กลยุทธ์ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในวิชำชีพ 
1.เพื่อพัฒนำควำมรู้ผู้เรียนในสำขำ
วิชำชีพ และควำมรู้ที่เป็นสำกล 
 
2.เพื่อพัฒนำควำมรู้ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในสำขำวิชำชีพ และ
ควำมรู้ที่เป็นสำกล 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และ
ควำมรู้ที่เป็นสำกล 

1.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
มีผลกำรทดสอบ 
V-net ระดับชำติขึ้นไป 
2.ระดับควำมพึงพอใจของของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ 
ควำมร่วมมือ 

2. โครงกำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพและกำรประยุกต์ใช้ 

1.เพ่ือพัฒนำทักษะวิชำชีพผู้เรียน
ทุกสำขำวิชำ 
 
2.เพื่อพัฒนำทักษะและกำร
ประยุกต์ใช้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะและ
กำรประยุกต์ใช้ 

1.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ 
2.ระดับควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ 
ควำมร่วมมือ 

3. โครงกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

1.เพื่อพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.เพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.ระดับควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 
ฝ่ำยแผนงำน และ 
ควำมร่วมมือ 

      
 
 



 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงกำรประเมินควำมพึง

พอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1.เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1.ผู้ปกครอง จ ำนวน 50 คน 
 
 

1.ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อคุณภำพต่อ
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ฝ่ำยแผนงำน และ 
ควำมร่วมมือ 

  2.เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนต่อ
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.สถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
จ ำนวน 20 แห่ง 

2.ระดับควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนต่อ
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

5. โครงกำรทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

เพ่ือทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ  
สำขำวิชำ 

ทดสอบมำตรฐำนวิชำผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

6. โครงกำรทดสอบ V-Net 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.เพื่อจัดติว V-Net ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
2.เพื่อทดสอบ V-Net ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จัดติว V-Net และทดสอบ V-Net 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ  
ทุกสำขำวิชำ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชำติขึ้น
ไป จ ำแนกตำมระดับและ
สำขำวิชำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

7. โครงกำรมอบ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

เพ่ือมอบประกำศนียบัตรวิชำชีพแก่
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ทุกระดับ  
ทุกสำขำวิชำ 

มอบประกำศนียบัตรวิชำชีพแก่
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ทุกระดับ  
ทุกสำขำวิชำ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ฝ่ำยวิชำกำร 

8. โครงกำรส่งเสริมกีฬำ และ
นันทนำกำร 

1.เพื่อส่งเสริมควำมรัก ควำม
สำมัคคี และกำรท ำงำนร่วมกัน 
2.เพื่อเสริมสร้ำงสุนทรียภำพด้ำน
ศิลปะดนตรีและนันทนำกำร 

ผู้เรียนมีบุคลิกภำพที่ดีและมี
สุนทรียภำพด้ำนศิลปะดนตรี 
กีฬำและนันทนำกำร 

ร้อยละของผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม ด้ำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ฝ่ ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

9. โครงกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพนักศึกษำ 

1.เพื่อเพ่ิมพูนประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2.เพื่อพัฒนำทักษะกำรท ำงำนใน
วิชำชีพ 

ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์จริงใน
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
ตรงตำมสำขำวิชำ 

ร้อยละของผู้เรียนผ่ำนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

      
 



 
 
 

ที ่ แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
10. โครงกำรส่งเสริมควำมรัก

ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  

1.เพื่อส่งเสริมควำมรักชำติ 
2.เพื่อส่งเสริมหลักธรรมตำมศำสนำ 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตส ำนึก
ด้ำนควำมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 

ร้อยละของผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

  3.เพื่อควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

   

11. โครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ิม
ประสบกำรณ์ควำมรู้ 

1.เพื่อเปิดโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนมีโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำ
และได้เรียนรู้จำก 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมศึกษำดูงำนนอก 

ฝ่ำยวิชำกำร 

  2.เพื่อเรียนรู้จำกสถำนที่จริง สถำนที่จริง สถำนที่  
12. โครงกำรส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

1.เพื่อส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมไทย ผู้เรียนมีมำรยำทไทยและภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

  2.เพื่ออนุรักษณ์ควำมเป็นไทย    
13. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำ

ชุมชนสังคม 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอำสำท ำ
คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

ผู้เรียนร่วมกันท ำกิจกรรมจิต
อำสำเพื่อชุมชน สังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่ท ำกิจกรรม
จิตอำสำ เพื่อชุมชน  

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

  2.เพื่อให้ผู้เรียนท ำกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือส่วนรวม 

 สังคม  

14. โครงกำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
2.เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์พลังงำน
และรักษำสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงำนและ
รักษำสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

      
 
 
 
 
 



 
 
 
   พันธกิจที่ 2     หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   เป้าประสงค์  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมหลักสูตรและตำมคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
   กลยุทธ์ พัฒนำหลักสูตรกำรสอนที่ตอบโจทย์ ควำมต้องกำรของผู้เรียน และสถำนประกอบกำร 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร

และแผนกำรเรียนฐำน
สมรรถนะ 

1.เพื่อพัฒนำแผนกำรเรียนฐำน
สมรรถนะทุกสำขำวิชำ 

มีแผนกำรเรียนฐำนสมรรถนะ
ครบทุกสำขำวิชำ 

ร้อยละของแผนกำรเรียนฐำน
สมรรถนะเทียบกับสำขำวิชำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

  2.เพื่อประเมินกำรใช้แผนกำรเรียน
สมรรถนะ 

   

2. โครงกำรขยำยสำขำใหม่ เพ่ือขอขยำยสำขำวิชำใหม่ที่
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้เรียน
และสถำนประกอบกำร 

ขอขยำยสำขำวิชำ 
ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจทั้งระดับ
ปวช.และระดับปวส. 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำที่ขยำยใหม่ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    พันธกิจที่ 2     หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
    เป้าประสงค์  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมหลักสูตรและตำมคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
    กลยุทธ์ พัฒนำคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำครู เพื่อ

กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำม
เป็นเลิศ 

1.เพื่อพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 

1.ร้อยละของครูที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่
ดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

  2.เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ 

2.ครูมีควำมรู้และทักษะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

2.ร้อยละของครูที่จัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

2. โครงกำรพัฒนำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ฐำสมรรถนะ
รำยวิชำ 

1.เพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 

1.ครูมีแผนสมรรถนะกำรจัดกำร
เรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ 

ร้อยละของครูมีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้สมรรถนะรำยวิชำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

  2.เพื่อพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 
ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนฐำน
สมรรถนะรำยวิชำ 

  

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ 

1.เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ 
2.เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น 

ครูจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ 
ควำมร่วมมือ 

4. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
วัดและประเมินผล 
ทำงกำรเรียน 

1.เพื่อให้กำรวัดและประเมินผล
เป็นไปตำมระเบียบและเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ 
2.เพื่อให้กำรวัดและประเมินผลมี
ควำมหลำกหลำยและตรงตำม
สภำพจริง 

ครูมีควำมประเมินผลทำงกำร
เรียนตำมสภำพจริงเป็นไปตำม
ระเบียบและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละของครูวัดและ
ประเมินผลทำงกำรเรียนตำม
สภำพจริงและเป็นไปตำม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 
 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงกำรพัฒนำกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
1.เพื่อพัฒนำคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ได้รับกำรพัฒนำเติมตำม
ศักยภำพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

  2.เพื่อพัฒนำครู รู้และทักษะของ
ผู้เรียน 

2.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ 
ทุกด้ำนตฺมตำมศักยภำพ 

ร้อยละของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีผ่ำนกำร 

 
 

6. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำร ภำษำต่ำงประเทศ 

1.เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำขำวิชำ 
ภำษำต่ำงประเทศ 

บูรณำกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
แก่ผู้เรียนทุกระดับทุกภำษำวิชำ 

ประเมินผลด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศคะแนนเฉลี่ย 
2.00 ขึ้นไป 

ฝ่ำยวิชำกำร 

  2.เพื่อพัฒนำทักษะผู้เรียนในกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปุ่น 
และภำษำจีน 

   

7. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ 

1.เพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน
ก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
2.เพื่อเพ่ิมพูนประสบกำรณ์วิชำชีพ
แก่ผู้เรียน 

ผู้เรียนทุกระดับทุกสำขำวิชำได้
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพตรงตำม
สำขำวิชำและผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

8. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

1.เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ 
2.เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำร
ทดสอบทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

      
 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงกำรยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักศึกษำ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักศึกษำทุกระดับทุก
สำขำวิชำให้สูงขึ้น 

ผู้เรียนทุกระดับทุกสำขำวิชำมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2.00 ขึ้นไปทุกภำคเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 2.00 ขึ้นไป 

ฝ่ำยวิชำกำร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    พันธกิจที่ 3     เพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำร ด้วยเทคโนโลยีหลักธรรมำภิบำลและศำสตร์พระรำชำ 
    เป้าประสงค์  บริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    กลยุทธ์ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผู้รับบริกำรพึงพอใจ  

ระดับควำมพึงพอใจของครูและ
บุคลำกรต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

2. โครงกำรสถำนศึกษำ
คุณธรรมตำมอัตลักษณ์ 

1.เพื่อใช้คุณธรรม น ำทำงในกำรจัด
กำรศึกษำ 
2.เพื่อส่งเสริมครู บุคลำกรและ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและผู้เรียน
มีคุณลักษณะตำม 
อัตลักษณ์ 

ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร
จัดกำรศึกษำตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรม 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 
ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

  อัตลักษณ์    
3. โครงกำรพัฒนำอำคำร

สถำนที่ และ
สภำพแวดล้อมเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1.เพื่อพัฒนำอำคำร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรและแหล่งเรียนรู้ 
2.เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมให้
สะอำด ร่มรื่น สวยงำม และ
ปลอดภัย 

อำคำรสถำนที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรและ
สภำพแวดล้อมเพียงพอ เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ระดับควำมพึงพอใจของครู 
ผู้เรียนต่อกำรจัดอำคำร สถำนที่
และสภำพแวดล้อม 

ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

4. โครงกำรพัฒนำ สื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 

1.เพื่อจัดหำ สื่อ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
2.เพื่อให้บริกำร สื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีแก่ครู บุคลำกรและ 

สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
เพียงพอเหมำะสม เอ้ือต่อ กำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ระดับควำมพึงพอใจของครู 
บุคลำกร และผู้เรียนต่อกำรใช้ 
สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 
ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

  ผู้เรียน    
      

 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงกำรพัฒนำระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำร 

1.เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝ่ำย 
2.เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพ 

ระดับควำมพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนต่อระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 
 

6. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
จัดกำรด้ำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพ 

ระบบกำรบริหำรงำนด้ำน
บุคลำกรมีประสิทธิภำพ 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนบุคลำกร 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

7. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรเงินและบัญชีที่
มีประสิทธิภำพ 

ระบบกำรเงินและบัญชีมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   พันธกิจที่ 3     เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ด้วยเทคโนโลยีหลักธรรมำภบิำลและศำสตร์พระรำชำ 
   เป้าประสงค์  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจ 
   กลยุทธ์  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสูส่ำกล 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.เพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ศึกษำตำมกฎกระทรวง 

จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้
มำตรฐำนผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำเป็นที่
ยอมรับ 

ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

  2.เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

   

  3.เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสูงขึ้น 

   

2. โครงกำรเสริมสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 

1.เพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
2.เพื่อน ำองค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบตัิ 

สถำนศึกษำเป็นชุมชนแห่งกำร
เรียนรู ้

ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำร 

ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

    เรียนรู ้  
3. โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร

และวิชำชีพ 
1.เพื่อบริกำรทำงวิชำกำรและวชิำชพี
แก่ครู บุคลำกร และผู้เรียนใน
สถำนศึกษำ 

บริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพแก่
ครูผู้เรียนและชุมชน 

ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำร
บริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพ 

ฝ่ำยวชิำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

  2.เพื่อบริกำรทำงวิชำกำรและวชิำชพี
แก่บุคคลและหน่วยงำนภำยนอก 

   

4. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์และ
งำนวิจยั 

1.เพื่อส่งเสริมครูและผู้เรียนจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ และงำนวิจัย 
2.เพื่อน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์และ
งำนวิจยัไปประกวด ใชป้ระโยชน์และ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ครูและผู้เรียนชัน้ปีสดุท้ำยทุกคนท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์งำนวิจัยที่มี
คุณภำพเพื่อใช้ประกวดและ
เผยแพร่ 

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งำนวิจยัที่มีคุณภำพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ ำ ยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ 

 
 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
1.เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงผู้เรียน 
2.เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ผู้เรียนมีควำมเสี่ยงลดลงและ 
พึงพอใจต่อกำรดูแลช่วยเหลือ
ของสถำนศึกษำ 

ระดับควำมพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองและผู้เรียนต่อกำร
ดูแลผู้เรียน 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ
ควำมร่วมมือ 

6. โครงกำรประกันคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทั้ง 3 
ด้ำน 

ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
คุณธรรมและคุณภำพตำม 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร  

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำน และ 

  2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนประกัน
คุณภำพตนเอง 

เกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด หน่วยงำนต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ควำมร่วมมือ 

  3.เพื่อประกันคุณภำพผู้เรียนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    พันธกิจที่ 4     ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกร มีคุณธรรม จริยธรรม และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
     เป้าประสงค์  ครูและบุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
    กลยุทธ์  พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกร เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตครู และบุคลำกรใน 
1.เพื่อจัดระบบกำรท ำงำนของครู 
และบุคลำกรให้เหมำะสม 

ครูและบุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

ระดับควำมพึงพอใจของครูใน
กำรปฏิบัติงำน 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

 กำรท ำงำน 2.เพื่อจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของครู
และบุคลำกร 

   

2. โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติ 

เพ่ือจัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมแก่ครู และบุคลำกร 

ครู และบุคลำกรได้รับ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่
เหมำะสมกับหน้ำที่และผลงำน 
ที่ท ำ 

ร้อยละของครู และบุคลำกรที่มี
ขวัญและก ำลังใจที่ดีในกำร
ท ำงำน 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของครูที่
ปรึกษำ 

เพ่ือพัฒนำทักษะกำรท ำงำนของครู
ที่ปรึกษำตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ครูที่ปรึกษำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลส ำเร็จในกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ร้อยละของครูที่ปรึกษำ
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและ
บรรลุผลส ำเร็จ 

ฝ่ำยบัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 

4. โครงกำรยกย่อง เชิดชู
เกียรติครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

1.เพื่อให้ครู และบุคลำกรที่มี
คุณภำพได้รับเกียรติบัตรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
จำกหน่วยงำนภำยนอกทุก 

จ ำนวนครู และบุคลำกรที่ได้รับ
รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำก
หน่วยงำนภำยนอก 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

  2.เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ )กิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

สำขำวิชำ   

      
      

 



 
 
 
    พันธกิจที่ 5     เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย และทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้าประสงค์  วิทยำลัยมีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็งจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
    กลยุทธ์  จัดกำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรระดมทรัพยำกร 

เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือระดมทรัพยำกรจำกภำคี
เครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดมทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน
และวัสดุอุปกรณ์จำกภำคี
เครือข่ำย เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร
ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัด
กำรศึกษำจำกภำคีเครือข่ำย 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
นักศึกษำ 
ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 
ฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ 

2. โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำม 

1.เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
2.เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน 

สถำนศึกษำและชุมชนมี
ควำมสัมพันธ์และควำม 

ระดับควำมพึงพอใจของชุมชน
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของ 

ฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือ 

 ร่วมมือกับชุมชน  ร่วมมือที่ดีต่อกัน สถำนศึกษำ  
3. โครงกำรประสำนควำม

ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยใน 
1.เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.เพื่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

สถำนศึกษำมีภำคีเครือข่ำยที่
เข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับคุณภำพในกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยแผนงำนและ 

 กำรจัดกำรศึกษำ 3.เพื่อกำรศึกษำดูงำน   ควำมร่วมมือ 
4. โครงกำรแนะแนว

ประชำสัมพันธ์วิทยำลัย 
1.เพื่อเข้ำแนะแนวประชำสัมพันธ์
วิทยำลัยในสถำนศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำท้ังภำครัฐและ
ภำคเอกชน 

สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
และขยำยโอกำสในเขตจังหวัด
นครรำชสีมำทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน 

จ ำนวนสถำนศึกษำทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชนทีให้เข้ำแนะ
แนวประชำสัมพันธ์วิทยำลัย 

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร 

  2.เพื่อเชิญชวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำมำศึกษำต่อระดับ
อำชีวศึกษำที่สถำนศึกษำ 
 

   

 



 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ   
พ.ศ. 2561 

  วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คณะครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ และบริบทกำรจัดกำรศึกษำของ
วิทยำลัย เพ่ือน ำไปพัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สำธำรณชน และหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 4 มำตรฐำน 11  ประเด็น 11 
เป้ำหมำย 97 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ มีทักษะ และกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็น กำรประเมิน  ดังนี้ 
  1.1  ด้านความรู้  
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำรทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียนหรือท ำงำนโดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.1.1  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
มีควำมรู้กำรศึกษำ 
มีควำมรู้ตำมหลักสูตร 
และมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำ 

1. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้กลุ่มวิชำ
สำมัญที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวน 
ผู้เข้ำเรียน 
3. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำก
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-Net) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
4.ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.ร้อยละ 80 
 

2.ร้อยละ 90 
 

3.ร้อยละ 100 
 
 

 
4.ระดับดี 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสุขภำวะที่ดี  
 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.2.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
มีทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษ ที่ 21 ทักษะ
วิชำชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
สำมำรถประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และ 
กำรด ำรงชีวิตได้ 

1.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้ในกลุ่ม
วิชำชีพ โดยได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป 
2.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถประยุกค์
หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำตร์มำใช้
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำงเป็นระบบ 
3.ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ 
4.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนวิชำชีพ 
5.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพได้
อย่ำงเหมำะสม 
6.ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ 
และประกอบอำชีพอิสระ 
7. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.ร้อยละ 80 
 

2.ร้อยละ 80 
 
 

3. ร้อยละ 90 
 

4. ร้อยละ 80 
 

5.ร้อยละ 90 
 
 

6.ร้อยละ100 
 

7.ระดับดี 

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติ และ 
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำม
รับผิดชอบ ตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสำธำรณะและมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.3.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นที่พึงพอใจของสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

1.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2.ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
3.ระดับควำมพึงพอใจของชุมชนต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
4.ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องภำยนอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

1.ระดับดีมำก 
 

2.ระดับดี 
 
 

3.ระดับดี 
 

4.ระดับดี 
 

 



 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ และจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเสร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน  ดังนี้ 
  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน ชุมชน  
สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำ
เพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู้เรียนสถำน
ประกอบกำร และกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

1.สถำนศึกษำส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
หลักสูตรจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน และชุมชน 
2.สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร หรือแผนกำรเรียนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และ
ตลำดแรงงำน โดยกำรมีส่วนร่วมของสถำน
ประกอบกำร ครู และบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 
3.สถำนศึกษำด ำเนินกำรใช้หลักสูตรหรือแผนกำร
เรียนทั้งระบบปกติ ระบบทวิภำคีและสมรรถนะ
รำยวิชำ 
4.สถำนศึกษำประเมินกำรใช้หลักสูตรทั้งระบบปกติ  
ระบบทวิภำคี และสมรรถนะรำยวิชำเพ่ือน ำไป
ปรับปรุง 
5.สถำนศึกษำน ำหลักสูตรหรือแผนกำรเรียน และ
สมรรถนะวิชำที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนทุกระดับสำขำวิชำ 
 

1.ระดับดี 
 

2.ระดับดี 
 
 
 
 

3.ระดับดี 
 
 

4.ระดับดี 
 
 

5.ระดับดี 
 
 
 

  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถำนศึกษำมีครูที่วุฒิกำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน ทั้งวัยเรียน และวัย
ท ำงำนตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับ



 

เกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
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2.2.1 จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้เรียน และสถำน
ประกอบกำร 

1.ร้อยละของครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตำมเกณฑ์ และ
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำรวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ  
2.ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 
3.ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  
4.ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  
5.ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือสำขำวิชำ 
6.ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ 
7. ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
8. ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมผู้เรียนได้เพ่ิมพูน
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  
10.ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอน 

1.ร้อยละ 90 
 
 

2.ระดับดีมำก 
 

3.ระดับดีมำก 
4.ระดับดีมำก 

 
5.ระดับดี 

6.ระดับดีมำก 
 

7.ระดับดีมำก 
 

8.ระดับดี 
 

9.ระดับดีมำก 
 

10.ระดับดี 

 2.3 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียน ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง มีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียน รู้จักผู้เรียน 
เป็นรำยบุคคล คัดกรองผู้เรียน ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียน และรำยงำน ผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ำย ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหำ  มีกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนผู้เรียนและกำรให้บริกำรที่เหมำะสม 
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2.3.1 ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเสมือนบุคคลใน
ครอบครัว 

1.ระดับคุณภำพมีคู่มือ ระบบ และแนวปฏิบัติในกำร
ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.ระดับคุณภำพในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู และ
บุคลำกรตำมคู่มือ ระบบ แนวทำงปฏิบัติในกำร
ติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตำมท่ีก ำหนด 
3.ระดับคุณภำพในกำรจัดปฐมนิเทศผู้เรียน และ
ผู้ปกครองตำมคู่มือระบบแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ
ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
4.ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของครูที่ปรึกษำ
และให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆแก่ผู้เรียน 
5.ระดับคุณภำพในกำรติดตำมกำรมำเรียน กำรเข้ำ
ชั้นเรียน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียนโดยครู
ที่ปรึกษำ 
6.ระดับคุณภำพในกำรติดตำมช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำหรือไม่ผ่ำนกำรประเมินใน
รำยวิชำให้มีควำมรู้ และทักษะตำมเกณฑ์ 
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
7.ระดับคุณภำพในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจ และควำมร่วมมือในกำรดูแลผู้เรียนของครูที่
ปรึกษำ 
8.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดตั้งกองทุน
สงเครำะห์ผู้เรียนที่ประสบภัย โดยให้ผู้เรียนทุกคน
เข้ำเป็นสมำชิกและบริจำคเงินเข้ำกองทุนสัปดำห์ละ 
1 บำท 
9.ระดับคุณภำพในกำรช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหำ
ทำงกำรเงินสำมำรถผ่อนช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
ได้พร้อมทั้งให้ส่วนลดกรณีผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 
ขึ้นไป 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ทุนกำรศึกษำ ทั้งทุนที่เป็น
ส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ทุน 
ให้เปล่ำและทุนกยศ.เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       
 

1.ระดับดีมำก 
 

2.ระดับ ดีมำก 
 
 

3.ระดับดีมำก 
 
 

4.ระดับดีมำก 
 

5.ระดับดีมำก 
 
 

6.ระดับดีมำก 
 
 
 

7.ระดับดีมำก 
 
 
 

8.ระดับดีมำก 
 
 
 

9.ระดับดีมำก 
 
 
 

10.ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
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 11.ระดับคุณภำพในกำรจัดบรรยำกำศภำยใน
วิทยำลัยและในห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่ำงมีควำมสุขพร้อมทั้งมีครูปฏิบัติหน้ำที่ดูแลผู้เรียน
ทุกวัน 
12.ระดับคุณภำพในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
สถำนศึกษำท้ังด้ำนสุขภำพและสุขภำพจิต โดย
จัดบริกำรน้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น กำร
บริกำรรถรับ-ส่งสถำนพยำบำล กรณีป่วยหนักและ
พร้อมทั้งเชิญนักจิตวิทยำมำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน
ทุกคำบทุกสัปดำห์ 
13.ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
หรือเรียนปรับเพิ่มคะแนนแก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
รำยวิชำ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และช่วยเหลือให้
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด 
14.ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง
กำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถำนศึกษำ 
 

11.ระดับดีมำก 
 
 
 

12.ระดับดีมำก 
 
 
 
 
 

13.ระดับดีมำก 

  2.4 ด้านการบริหารจัดการ   
 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีประสิทธิภำพ 
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2.4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยี หลักธรร
มำภิบำล  
และศำสตร์พระรำชำ 

1.ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำ 
ที่เข้มแข็ง และมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ 
2.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไป
ตำมอัตลักษณ์ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัย 

1.ระดับดีมำก 
 
 

2.ระดับดีมำก 
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 3.ระดับคุณภำพในกำรก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำง 
กำรบริหำร ระบบงำนชัดเจน มีควำมคล่องตัว 
และ ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
4.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สนองตอบกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งด้ำน
กำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี และตลำดแรงงำน 
5.ระดับคุณภำพในกำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนบุคลำกร 
6.ระดับคุณภำพในกำรจัดอำคำรสถำนที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้สภำพแวดล้อม สะอำด 
ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย 
7.ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพียงพอ
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรปฏิบัติงำน 
8.ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
และงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
9.ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ
ผู้ใช้และผู้รับพึงพอใจ 
10.ระดับควำมพึงพอใจของครู บุคลำกร และผู้เรียน
ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

3.ระดับดีมำก 
 
 

4.ระดับดีมำก 
 
 

5.ระดับดี 
 

6.ระดับดีมำก 
 
 

7.ระดับดี 
 
 

8.ระดับดี 
 
 

9.ระดับดี 
 
 

10.ระดับดี 
 

  2.5 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ี
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนรวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน 
สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน 
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2.5.1 บริหำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปตำม
กฎหมำยและนโยบำย
หน่วยงำนส ำคัญของ
หน่วยงำนต้นสังกัดให้
บรรลุผลส ำเร็จ 

1.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
2.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำร 
3.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรลดปัญหำ และ
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
4.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรด้ำนเงินอุดหนุน
จำกภำครัฐเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
5.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรลำออก
กลำงคันของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
6.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
วิสำมัญผู้เรียน 
7.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
8.ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบกำรโดยกำรท ำธุรกิจผ่ำนระบบออนไลน์ 
 

1.ระดับดีมำก 
 

2.ระดับดีมำก 
 

3.ระดับดีมำก 
 

4.ระดับดี 
 

5.ระดับดี 
 

6.ระดับดี 
 

7.ระดับดี 
 

8.ระดับดี 
 

มาตรฐานที่ 3 การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
  สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำร
จัดท ำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำง
วิชำกำร และวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
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3.1.1 สร้ำงควำมร่วมมือ
กับภำคีเครือข่ำยและทุก
ภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำสู่สังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ 
 

1.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
และบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

1.ระดับดีมำก 
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 2.จ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมอืในกำรจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิภำคี กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือ
ด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดดำ้นหนึ่ง หรือ
หลำยด้ำน 
3.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมอืช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม  สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกรร่วม
พัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จดักำรเรียนกำรสอน 
4.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมอืช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม  สถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือ
ครุภัณฑ์ หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
5.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรจัดบริกำรด้ำนวิชำกำร 
และวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของครู บุคลำกร ผู้เรียน 
และชุมชน 
6.ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรให้ครู บุคลำกรและ
ผู้เรียนในสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม บริกำร
ด้ำนวชิำกำรและวิชำชพี 
7.สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
และมีผลกำรประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

2.จ ำนวน 10 คน  
16 ชุมชน 2 
สมำคม 50 สถำน
ประกอบกำร 
 
3.จ ำนวน 5 คนขึน้
ไป 

 
 
4.จ ำนวน 5 รำย

ขึ้นไป 
 
 

 
5.ระดับดีมำก 

 
 

6.ระดับดี 

  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
โดยผู้บริหำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน  
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3.2.1 ครูและผู้เรียนจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย
น ำไปใชป้ระโยชน์ และ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 

1.สถำนศึกษำสนับสนุนงบประมำณให้ครู และผู้เรียน
ชั้นปีสุดท้ำย ทุกระดับ ทุกสำขำวิชำ จัดท ำ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและจัดประกวดผลงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 
 

1.ระดับดี 
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 2.สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูจัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งคนละ 1
ชิ้นงำนต่อปีกำรศึกษำ 
3.สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3  
และระดับชั้น ปวส.2 จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงำนวิจัย โดยก ำหนดให้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนต่อ 1 
ชิ้นงำน 
4.สถำนศึกษำจัดประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ผลงำนวิจัย ทั้งหมดของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำย ทุกระดับ 
ทุกสำขำวิชำ และทุกปีกำรศึกษำ 
5.สถำนศึกษำน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย
ที่มีคุณภำพทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ ตำมวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
6.สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนส่งนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ ผลงำนวิจัยเข้ำประกวดในระดับ 
จังหวัด ภำคและระดับชำติ 
7.ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรส่งเสริมกำร
จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัยของ
สถำนศึกษำ 

2.ระดับดี 
 
 

3.ระดับดี 
 
 
 

4.ระดับดี 
 
 

5.ระดับดี 
 
 

6.ระดับดี 
 
 

7.ระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี 
  4.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเ พ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ



 

ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง และส่งให้หน่วยงำนต้น
สังกัดเป็นประจ ำทุกปี 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

4.1.1 สถำนศึกษำจัดกำร
ศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้
มำตรฐำนผู้รับบริกำร 
พึงพอใจ 

1.สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำและมำตรฐำนกำรศกึษำชำติ 
2.สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
3.สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้บรหิำร ครู บุคลำกร 
ผู้เรียน สถำนประกอบกำร หน่วบงำน ชุมชน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผล
ส ำเร็จ ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และแผนปฏบิัติ
กำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว ้
4.สถำนศึกษำด ำเนินกำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
5.สถำนศึกษำด ำเนินกำรตวจสอบทบทวนคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในและปรับปรุงพัฒนำให้มีคุณภำพ 
และมำตรฐำนที่สูงขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันทำง
กำรศึกษำ 
แก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริกำรจำกสถำนศึกษำ 
6.สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ส่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี 
7.สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคณภำพได้
มำตรฐำนเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

1.ระดับ ดีมำก 
 
 

2.ระดับ ดีมำก 
 
 

3.ระดับดีมำก 
 
 
 
 

4.ระดับดีมำก 
 
 

5.ระดับดีมำก 
 
 
 
 

6.ระดับดี 
 

7.ระดับดี 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
ที่พเิศษ 02/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 เนื่องด้วยวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ จะจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ          
ปีกำรศึกษำ 2561-2564 เพ่ือเป็นแผนแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน และชุมชน 
 เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระยะ 4 ปี บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพวิทยำลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
1. บำทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย   ประธำน 
2. นำยสมเกียรติ  ชินโคตร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน  รองประธำน 

และควำมร่วมมือ     
3. นำงอัจฉรำภรณ์ ชินโคตร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวอรัญญำ วงษ์ศำจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
5. นำยสมยศ  ชิณโคตร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร กรรมกำร 
6. นำงจ ำปำ  วัฒนศิรินทรเทพ หัวหน้ำหลักสูตร    กรรมกำร 
7. นำงสิริยำกร  วรรณสิงห์ หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ   กรรมกำร 
8.  นำงสุจิตรำ  รัตนประทุม หัวหน้ำแผนกวิชำบัญชี   กรรมกำร 
8. นำงสำวจุรีมำศ บุตรรำช  หัวหน้ำแผนกวิชำภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
9. นำงสำวชนัญชิตำ ภัทธเสนำ หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์  กรรมกำร 
10.นำยพิชิต  ศรีล้อม  หัวหน้ำแผนกวิชำธุรกิจสัมพันธ์  กรรมกำร 
11.นำงสำวสุวรรณำ เกมะยุรำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำงำนบริกำร  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ศึกษำ/วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัด 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561-2564 
 3. ระดมควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ นโยบำย 
หน่วยงำนต้นสังกัดและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำวิทยำลัย 
 5. เสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยพิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบ 
 6. สร้ำงควำมเข้ำใจกับ ครู บุคลำกร นักศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของวิทยำลัย 



 

 7. ส่งเสริมครู บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 8. ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย
อย่ำงต่อเนื่อง 
 9. น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น 
 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและด ำเนินกำรให้บรรลุผล 
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
สั่ง ณ วันที่  1 สิงหำคม  พ.ศ. 2561 

        
                                                                              
ลงชื่อ 

(บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยมีารีย์บริหารธรุกิจ 
ครั้งที่ 2/2561 

เรื่อง เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  ปีการศึกษา 2561  
 ตำมที่วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือเป็นแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยในระยะ 4 ปี  
ที่ตอบสนองกำรพัฒนำ และกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย 
ได้พิจำรณำ และเห็นชอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวตำมที่วิทยำลัยเสนอ เมื่อ  
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีมารยี์บริหารธุรกิจ 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธำนกรรมกำร 
(บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร 
 
 
 

ลงชื่อ      ประธำนกรรมกำร 
(บำทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ 
 
 
 

   ลงชื่อ                                   กรรมกำร 
(บำทหลวงสมบัติ  ประทุมปี) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(บำทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(ว่ำที่ร้อยโทสุรสิทธิ์  กองเมืองปัก) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(นำงมนเทียน  เมเยอร์) 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

 
 
 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(ดร.สมยศ  ชิณโคตร) 

ผู้แทนครู 
 
 

 
ลงชื่อ      กรรมกำร 

(นำงอัจฉรำภรณ์  ชินโคตร) 
ผู้แทนครู 

 
 

 
 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(นำงอัญชลี  วรรณะเศรษฐี) 

ผู้แทนศิษย์เก่ำ        
 
 
 
 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
(นำงสำวสุภำพร  ลำดจันทึก) 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  



การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ   

พ.ศ. 2561 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือน าไป
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาธารณชน และหน่ วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 4 มาตรฐาน 11 ประเด็น 11 เป้าหมาย 97 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์ 
การประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็น การประเมิน  ดังนี้ 
  1.1  ด้านความรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้การศึกษามีความรู้ตาม
หลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพที่ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวน 
ผู้เข้าเรียน 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-Net) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
4.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.ร้อยละ 80 
 
2.ร้อยละ 90 
   
3.ร้อยละ 100 
 
 
 
4.ระดับดี 

 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะที่ดี  
 



 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ

ประเมิน 
1.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
ได้ 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในกลุ่มวิชาชีพที่
ได้คะแนน 2.00 ขึ้นไป 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกค์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
3.ร้อยละผู้ส า เร็จการศึกษามีทักษะในการสื่ อสาร
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
4.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
5.ร้อยละของผู้ ส า เร็จการศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้าน
วิชาการและวิชาชีพจากสถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 
7.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระ 
8. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.ร้อยละ 80  
 
2.ร้อยละ 80  
 
 
3. ร้อยละ 90 
 
4. ร้อยละ 80 
 
5.ร้อยละ 90 
 
 
6.จ านวน 20 คน
ขึ้นไป 
 
7.ร้อยละ100 
 
8.ระดับดี 

 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ  
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.ระดับดีมาก   
 
2.ระดับดี  
 
3.ระดับดี 
 
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

 4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องภายนอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไดร้ับรางวัลยกย่อง ชมเชย ด้าน
คุณงานความดีจากสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
 

4.ระดับดี 
 
 
5.จ านวน 20 คน
ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเสร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
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2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคลอ้ง
กับความต้องการ 
ของผู้เรียนสถานประกอบการ 
และการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี

1.สถานศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรจากสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน 
2.สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร หรือแผนการเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน 
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ครู และบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 
3.สถานศึกษาด าเนินการใช้หลักสูตรหรือแผนการเรียน 
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคีและสมรรถนะรายวิชา 
4.สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรทั้งระบบปกติ  
ระบบทวิภาคี และสมรรถนะรายวิชาเพ่ือน าไปปรับปรุง 
5.สถานศึกษาน าหลักสูตรหรือแผนการเรียน และ
สมรรถนะวิชาที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนทุกระดับสาขาวิชา 
 

1.ระดับดี 
 
2.ระดับดี 
 
 
 
3.ระดับดี 
 
4.ระดับดี 
 
5.ระดับดี 
 
 

  
 



 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 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 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
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2.2.1 จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน และ
สถานประกอบการ 

1.ร้อยละของครูที่มีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ และได้รับการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
2.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 
3.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
4.ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
5.ร้อยละของครูที่ผ่านการนิเทศการสอนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ 
6.ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือสาขาวิชา 
7 . ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสาขาวิชา 
8. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
9.  ระดับคุณภาพในการส่ ง เสริมผู้ เ รี ยนได้ เ พ่ิม พูน
ประสบการณ์วิชาชีพ 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
2.00 ขึ้นไป  
11.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
 

1.ร้อยละ 90 
 
2.ระดับดีมาก 
 
3.ระดับดีมาก 
4.ระดับดีมาก 
 
5.ร้อยละ 90 
 
6.ระดับดี 
7.ระดับดีมาก 
 
8.ระดับดีมาก 
 
9.ระดับดี 
 
10.ระดับดีมาก 
 
11.ระดับดี 

 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ   
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา 
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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2.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี หลักธรร
มาภิบาล  
และศาสตร์พระราชา 

1.ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า 
ที่เข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
2.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
ตามปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
3.ระดับคุณภาพในการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง 
การบริหาร ระบบงานชัดเจน มีความคล่องตัว 
และ ผู้รับบริการพึงพอใจ 
4.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา
สนองตอบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน
การศึกษาด้านเทคโนโลยี และตลาดแรงงาน 
5.ระดับคุณภาพในการมีระบบการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 
6.ระดับคุณภาพในการจัดอาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
7.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
8.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
9.ระดับคุณภาพในการจัดระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพผู้ใช้และผู้รับพึงพอใจ 
10.ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และ
ผู้เรียนต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.ระดับดีมาก 
 
 
2.ระดับดีมาก 
 
 
 
3.ระดับดีมาก 
 
 
4.ระดับดีมาก 
 
 
5.ระดับดี 
 
6.ระดับดีมาก 
 
 
7.ระดับดี 
 
 
 
8.ระดับดี 
 
 
9.ระดับดี 
 
 
10.ระดับด ี
 
 

 
  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
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2.4.1 บริหารจัด
การศึกษาเป็นไปตาม
กฎหมายและนโยบาย
หน่วยงานส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดให้
บรรลุผลส าเร็จ 

1.ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
2.ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
3.ระดับคุณภาพในการด าเนินการลดปัญหาความรุนแรง 
และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนในสถานศึกษา 
4.ระดับคุณภาพในการด าเนินการด้านเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
5.ระดับคุณภาพในการด าเนินการป้องกันการลาออก
กลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา 
6.ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ผู้เรียน 
7.ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
9. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา
วิชาชีพ 
10. ระดับคุณภาพในการด าเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ ์
เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน ระดับอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 
 

1.ระดับดีมาก 
 
2.ระดับดีมาก 
 
3.ระดับดีมาก 
 
4.ระดับด ี
 
5.ระดับดี 
 
6.ระดับดี 
 
7.ระดับด ี
 
8.ระดับดี 
 
9.ระดับดี 
 
10.ระดับดีมาก 

  
2.5 ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง
ผู้เรียน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียน และรายงาน ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่าย 
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผู้เรียนและการให้บริการที่เหมาะสม 
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2.3.1 ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเสมือนบุคคลใน
ครอบครัว 

1.ระดับคุณภาพของคู่มือ ระบบ และแนวปฏิบัติใน
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.ระดับคุณภาพในการสร้างความเข้าใจกับครู และ
บุคลากรตามคู่มือ ระบบ แนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามท่ีก าหนด 
3.ระดับคุณภาพในการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน และ
ผู้ปกครองตามคู่มือระบบแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
4.ระดับคุณภาพในการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา
และการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆแก่ผู้เรียน 
5.ระดับคุณภาพในการก ากับติดตามการมาเรียน 
การเข้าชั้นเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษา 
6.ระดับคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาให้มีความรู้ และทักษะตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
7.ระดับคุณภาพในการประสานงานกับผู้ปกครอง
และออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความร่วมมือกับสถานศึกษาของครูที่ปรึกษา 
8.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุน
สงเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบภัย โดยให้ผู้เรียนทุกคน
เข้าเป็นสมาชิกและบริจาคเงินเข้ากองทุนสัปดาห์
ละ 1 บาท 
9.ระดับคุณภาพในการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาทาง
การเงินสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
พร้อมทั้งให้ส่วนลดกรณีผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 
ขึ้นไป 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ทุนการศึกษา ทั้งทุนที่
เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน ทุน 
ให้เปล่าและทุนกยศ.เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา 
       

1.ระดับดีมาก 
 
2.ระดับ ดีมาก 
 
 
3.ระดับดีมาก 
 
 
4.ระดับดีมาก 
 
5.ระดับดีมาก 
 
 
6.ระดับดีมาก 
 
 
 
7.ระดับดีมาก 
 
 
 
ระดับดีมาก 
 
 
 
ระดับดีมาก 
 
 
 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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 11.ระดับคุณภาพในการจัดบรรยากาศภายใน

วิทยาลัยและในห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีครูปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ผู้เรียนทุกวัน 
12.ระดับคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
สถานศึกษาด้านสุขภาพและสุขภาพจิต การ
จัดบริการน้ าดื่ม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
บริการรถรับ-ส่งสถานพยาบาล กรณีป่วยหนักและ
พร้อมทั้งเชิญนักจิตวิทยามาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกคาบทุกสัปดาห์ 
13.ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
หรือเรียนปรับเพิ่มคะแนนแก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าหรือไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
รายวิชา ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และให้ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
14.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง
ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา 
 

11.ระดับดีมาก 
 
 
 
12.ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
13.ระดับดีมาก 
 
 
 
 
14.ระดับดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 3 การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
3.1.1 สร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายและทุก
ภาคส่วนในการจัด
การศึกษาสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

1.ระดับคุณภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับบุคคล ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สมาคม ชมรม สถานศึกษา 
สถานประกอบการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด  

1.ระดับดีมาก 
 
 
 
 
2.ระดับดีมาก 
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 การศึกษาระบบทวิภาคีรวมทั้ง การฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ทั้งระบบปกติและการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน 
3.สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สมาคม สถานศึกษา สถาน
ประกอบการและ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับเชิญ
เป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน 
4.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สมาคม สถานศึกษา  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  
5.ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดบริการด้านวิชาการ 
และวิชาชีพตามความต้องการของครู บุคลากร ผู้เรียน 
และชุมชน 
6.ระดับคุณภาพในการด าเนินการให้ครู บุคลากรและ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม บริการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
7.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
 
 
3.จ านวน 5 คนขึ้นไป 
 
 
 
 
4.จ านวน 5 รายขึ้นไป 
 
 
 
 
5.ระดับดีมาก 
 
 
6.ระดับดี 
 
 
 

 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
3.2.1 ครูและผู้เรียนจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัย
น าไปใช้ประโยชน์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

1.สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณให้ครู และผู้เรียน 
ชั้นปีสุดท้าย ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จัดท า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและจัดประกวดผลงาน 
อย่างสม่ าเสมอ 
2.สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนละ 1
ชิ้นงานต่อปีการศึกษา 
 

1.ระดับดี  
 
 
 
2.ระดับดี 
 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 3.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3  

และระดับชั้น ปวส.2 จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานวิจัย โดยก าหนดให้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนต่อ 1 
ชิ้นงาน 
4.สถานศึกษาจัดประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานวิจัย ทั้งหมดของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ทุกระดับ  
ทุกสาขาวิชา และทุกปีการศึกษา 
5.สถานศึกษาน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
6.สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนส่งนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเข้าประกวดในระดับ จังหวัด  
ภาคและระดับชาติ 
7.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการส่งเสริมการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของสถานศึกษา 

3.ระดับดี 
 
 
 
4.ระดับดี 
 
 
5.ระดับดี 
 
 
6.ระดับดี 
 
 
7.ระดับดี 

 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  4.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
4.1.1 สถานศึกษา
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 

1.สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา การจัดการ
อาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

1.ระดับ ดีมาก 
 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด 
3.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วบงาน ชุมชน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
4.สถานศึกษาด าเนินการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาก ากับติดตามและตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5.สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
6.สถานศึกษาด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านการ
จัดการอาชีวศึกษาผู้เรียนและตลาดแรงงานในอนาคต
หรือผู้รับบริการจากสถานศึกษา 
 7.สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและหน่วยงานต้นสังกัด 

2.ระดับ ดีมาก 
 
 
 
3.ระดับดีมาก 
 
 
 
 
4.ระดับดีมาก 
 
 
5.ระดับดี 
 
6.ระดับดีมาก 
 
 
 
 
7.ระดับดี 

  
 


