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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report for Department) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย และตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพ    
 การประกันคุณภาพวิทยาลัยภายใต้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังกล่าว   ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การวัด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผล  ซึ่งการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย  ประกอบด้วย ๒ ส่วน รวม ๘  มาตรฐาน  ๔๕   ตัวบ่งช้ี  แต่ใน
กรณีของวิทยาลัยเปิดใหม่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการด าเนินการ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 
15 กันยายน 2557 ระบุไว้ว่า ส าหรับวิทยาลัยท่ียังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ประเมินตามเกณฑ์การด าเนินการตาม
มาตรฐานกาอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 25 ตัวบ่งช้ี โดยด าเนินการประเมินตามมาตรฐาน   คือ 

มาตรฐานท่ี ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี       
เฉพาะตัวบ่งช้ี 1.1 

มาตรฐานท่ี ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๒ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี ๕  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  

เฉพาะตัวบ่งช้ี 5.2 
มาตรฐานท่ี ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

จ านวน ๔ ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี เฉพาะตัวบ่งช้ี 7.1 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นข้อมูลโดยท่ัวไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์

ล าพูน  วิธีด าเนินการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาพรวมที่เป็นจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนา   
ของวิทยาลัย ซึ่งได้จากการประเมินผลทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งช้ีตามประกาศ เรื่อง แนวทางการด าเนินการเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 15 
กันยายน 2557 ระบุไว้ว่า ส าหรับวิทยาลัยท่ียังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมท้ังแนวทาง  ในการปรับปรุง และพัฒนา
ในอนาคต ตลอดจนส่ิงท่ีได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน มุ่งหวังท่ีจะได้น าผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวิทยาลัย ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในวิทยาลัยและได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง เกิดผลดี
กับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจ  และยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพต่อไป  
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
             ( อ. พรรณิภา  งามเลิศ)            ( รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน )  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  
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     สารบัญ 

 

   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
รายนามคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ค 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   ง 
ตอนท่ี ๑ สภาพทั่วไปของวิทยาลัย 1 
 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย 1 
 ๑.๒ สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 3 
 ๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 4 
 ๑.๔ เกียรติประวัติของวิทยาลัย 6 
 ๑.๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  6 
 ๑.๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง  7 
ตอนท่ี ๒ การด าเนินงานของวิทยาลัย 8 
 ๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย 8 
 ๒.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 9 
 ๒.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 17 
 ๒.4 มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียง 21 
 ๒.5 รายงานด้านงบประมาณ 22 
 ๒.6 การพัฒนาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 23 
ตอนท่ี ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัย 24 
 มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 24 
 มาตรฐานท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 28 
 มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 40 
 มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 65 
 มาตรฐานท่ี ๕ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 68 
 มาตรฐานท่ี ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 71 
 มาตรฐานท่ี ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 83 
ตอนท่ี ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 87 
 ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 87 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 90 
 ๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 91 
ภาคผนวก 92 
 ภาคผนวก ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
93 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ช่ือย่อ  วทช. ช่ือเต็มเป็นภาษาอังกฤษ CHARINRAT  
LAMPHUN TECHNOLOGY COLLEGE ช่ือย่อ  CTC จัดต้ังขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557  ผู้ริเริ่มจัดต้ัง  คือ         
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน ในนามบริษัทชรินรัตน์ฝางจ ากัด โดยมีผู้ถือหุ้น สามคน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน นายโอภาส พุทธปวน และนายช านาญ  พุทธปวน เริ่มแรก
สามพี่น้องจะไปซื้อกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งท่ี อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อด าเนิน
กิจการ แต่เงื่อนไขไม่อ านวย ประจวบเหมาะท่ีบริษัท อี เอฟ ดี เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) เลิกกิจการ และ
บริษัทต้ังอยู่ในต าบลอุโมงค์ ต าบลบ้านเกิดของสามพี่น้อง จึงเปล่ียนใจมาจัดต้ังวิทยาลัยข้ึนท่ีนี่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังคือ  จัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ  เพื่อ
การศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพของตน โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี มีรายได้
ระหว่างเรียน  จบแล้วมีงานท า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรที่เปิดสอน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ใช้หลักสูตร
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  พุทธศักราช ๒๕๕๖   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๔๖ ) และได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕57 ในปีการศึกษา 2558 สาขาท่ีเปิดด าเนินการเรียน
การสอน มีดังนี้ 
     ๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน  ๕  สาขาวิชา  
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการขาย สาขาวิชางานธุรกิจค้าปลีก  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
และสาขางานภาษาต่างประเทศ 
 ๒)  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน  ๕ 
สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  
จ านวนบุคลากร                         

๑. ฝ่ายบริหาร  ๓ คน 
๒. ครูประจ า  ๑๐ คน 
๓. เจ้าหน้าท่ี 2 คน 
๔.   ครูพิเศษ ๒        คน 
 รวม  ๑๘ คน 
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จ านวนนักเรียน   93  คน   งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   จ านวน 
636,530.00 บาท งบประมาณรายรับท้ังหมด  3,270,682.22 บาท รายจ่ายท้ังหมด  
4,081,035.92 บาท 
 
๓. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

 หมายเหตุ  ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งช้ี 
 1.1  ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน    25 ตัวบ่งช้ี  
 1.2  ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน     -  ตัวบ่งช้ี    
2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1  มาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน     7 มาตรฐาน   
           2.2  มาตรฐานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน     - มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
๔. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา 
 จุดเด่น    

1. มีการจัดการปรับพื้นฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหา
ทางด้านการเรียนการสอน 

2. มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างหลากหลาย และมีการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารการจัดการสถานศึกษา และมีการพัฒนาวิทยาลัย  ตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

มาตรฐานที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย 

1 4 - - - - - - - -    4 4.00 
2 5 5 4 4 5        23 4.60 
3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 52 4.33 
4 5            5 5.00 
5 - 4           4 4.00 
6 5 4 4 4         17 4.25 
7 4 -           4 4.00 
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5.  มีโครงการ  การบริหารความเส่ียง และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
6.  มีโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาและ ดูแล

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานท่ี  
7. มีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย กับ

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
8. มีการส่งเสริมโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และโครงการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

9. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการ   

10. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 

11. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละ ฝ่าย งานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 จุด ด้อยที่ต้องพัฒนา    

1.  ควรหาสาเหตุในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบท่ีลดลง 
2.   สถานศึกษาควรสรรหา รายได้หรือของมีค่า จากผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอน 
 
๕. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาล าพูน 
เขต ๑  มีภาระและหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนองตอบความต้องการ
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนท้ังในด้านการฝึกงานวิชาชีพและ
ปลูกฝังจิตส านึกการบริการสังคม พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้เกิดประโยชน์ เน้นการผลิตก าลังคนให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
สังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยและด้วยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นและแหล่งธรรมชาติท่ีสวยงาม ตลอดจนการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพ   
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุป
ภาพรวมโดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
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๑.  พัฒนาหลักสูตรพาณิชยกรรมโดยความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง พันธกิจครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบุคลากร สินค้า และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
และต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้  

 ๒.  วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยกรรม ท้ังการอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันหลากหลายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้การผลิตก าลังคนของวิทยาลัยตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอาเซียนและของโลก  

 ๓. วิทยาลัยสามารถศึกษาวิจัยเพื่อผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่และเพื่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มชุมชนพื้นท่ีและถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างอาชีพได้ 

 ๔.  วิทยาลัยมีศักยภาพในการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการ ด้านพาณิชยกรรม  

 ๕.  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาด้านผู้ประกอบการท้ังทางวิชาชีพและทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 ๖.  วิทยาลัยมุ่งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานฝีมือนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนท้อง ถิ่น 
ให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและแข่งขันได้ 
 
ผลที่คาดหวัง 

๑.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในจังหวัดล าพูนและจังหวัด
ใกล้เคียง มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ท าให้เป็นบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด้านพาณิชยกรรม 

๒.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในจังหวัดล าพูน น าความรู้ไป
พัฒนาและประกอบอาชีพ 

๓.  นักเรียน นักศึกษา มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริง ท าให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

๔.  มีแหล่งปฏิบัติงานจริง สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

๕.  ประชาชนมีอาชีพ ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มข้ึน สามารถเป็นผู้ประกอบการท่ี
มั่นค่ัง มั่นคง 

๖.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย ชุมชน และสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร์วทช. 

 ทุนทรัพย์ทาง
ธรร ชาติที  ี ยู 

เ ิ   

สร างสรรค์ 

 

สร าง
เสริ  

 

ส   สาร 

 

สร างสุ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ยุทธศาสตร์การน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้   
แก้ปัญหาความยากจน  และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวทช. 

ขั้นที่  ๑. สร้างสรรค์  (R & D) 
ขั้นที่  ๒. สร้างเสริม (Product & Service  Development ) 
ขั้นที่  ๓. ส่งเสริม/สนับสนุน 
ขั้นที่  ๔. ส่ือสาร 
ขั้นที่  ๕. สร้างสุข 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 

ส งเสริ 
สนับสนุน 
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ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของวิทยาลัย 

๑.ข้อมูลเก่ียวกับวิทยาลัย 
๑.๑ ประวัติของวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จัดต้ังขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนิน     
การเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา  2557  ผู้ริเริ่มจัดต้ัง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน ในนาม
บริษัทชรินรัตน์ฝางจ ากัด โดยมีผู้ถือหุ้น สามคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน     
นายโอภาส พุทธปวน และนายช านาญ  พุทธปวน เริ่มแรกสามพี่น้องจะไปซื้อกิจการวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งท่ีอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อด าเนินกิจการ แต่เงื่อนไขไม่อ านวย  ประจวบ
เหมาะท่ีบริษัท อี เอฟ ดี เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) เลิกกิจการ และบริษัทต้ังอยู่ในต าบลอุโมงค์ ต าบลบ้าน
เกิดของสามพี่น้อง จึงเปล่ียนใจมาจัดต้ังวิทยาลัยข้ึนท่ีนี่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง  คือ           
จัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ  เพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา      
เล่าเรียนตามศักยภาพของตน  โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างเรียน  จบแล้วมี
งานท า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 -  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      สาขาวิชาการบัญชี  สาขาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
   - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       สาขาวิชาการบัญชี  สาขาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  

๑.๒ ขนาดและที่ต้ัง 
ลักษณะภูมิประเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดล าพูน ทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย  เป็นแบบฝนเมืองร้อน  ฤดูร้อนจะเริ่มเดือนมีนาคม  ฤดูฝน จะเริ่มเดือน
พฤษภาคม  และฤดูหนาวจะเริ่มเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่ง
ท าให้ฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และในเดือนพฤศจิกายน จะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน าความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทย วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนมีพื้นท่ีรวมท้ังหมด  ๓  ไร่ ๑ งาน ๓๒  ตารางวา  ความจุนักเรียน/นักศึกษา
สูงสุด ๔๕๐ คน ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๙๗ หมู่ ๑๐ ต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูนโทรศัพท์   
๐-๕๓๐๙- ๑๓๑๙   โทรสาร  ๐-๕๓๐๙-๑๓๑๙  E-mail : info@charinrat.ac.th  , Web site : 
www.charinrat.ac.th 
 ๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

จังหวัดล าพูน มีประชากร ท้ังส้ิน ๔๐๕ ,๕๖๔  คน  (พ.ศ. ๒๕๕๗) ประชากร (ชาย). 
๑๙๗,๙๕๒ คน , ประชากร (หญิง). ๒๐๗,๖๑๒ คน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒ 
 

 เศรษฐกิจ : ประชาชนในจังหวัดล าพูนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  

เนื่องจากมีพื้นท่ีท าการเกษตรและมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังเป็นท่ีต้ัง
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ      โดยมีพื้นท่ีประมาณ   ๑,๗๘๘ ไร่ และพื้นท่ีส่วนอุตสาหกรรมของ
เอกชน  ๑,๒๐๐  ไร่     รวมท้ังมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่นอกพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   

ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีเขตใน อ าเภอต่าง   ๆ   ทุกอ าเภอ   ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน    

อ าเภอป่าซาง  อ าเภอแม่ทา    โดยจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร   รองลงมาจะเป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้   ท้ังนี้  เนื่องจาก ๓ อ าเภอ  อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดล าพูน  และมีอาณาเขต
ติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบ  แรงงาน การคมนาคมขนส่ง และการติดต่อส่ือสาร ท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากกว่าอ าเภออื่น   ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องพึ่งพา
วัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  โดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร 
 สินค้าที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน 

      ๑ ) สินค้าเกษตร   ได้แก่ ล าไย กระเทียม  หอมแดง และพืชผักต่างๆ โดยล าพูนนับเป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส่วนหนึ่งจะป้อนเป็นวัตถุดิบแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปจ าหน่ายในจังหวัดตามภาคต่าง ๆ 

    ๒) สินค้าหัตถกรม    ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ  ท้ังผ้าผืนส าหรับน าไปตัดเย็บผ้าซิ่น เส้ือผ้า
ส าเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น  ผ้าปูโต๊ะ  ท่ีรองแก้ว-จาน    ในด้านการจ าหน่าย
ผ้าทอและผลิตภัณฑ์นั้น  โดยท่ัวไปอาศัยตลาดใหญ่เป็นหลักคือ  กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่ 

     ผ้าไหมยกดอก  โรงงานผลิตผ้าไหมยกดอกท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดล าพูน คือ โรงงาน
เพ็ญศิริไหม ไทยซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบด้านลวดลาย สีสรร โดยอาศัยลายผ้าในสมัยโบราณประยุกต์
ปรับปรุงประกอบกับฝีมือท่ีประณีต   ท าให้ผ้าไหมยกดอกของล าพูนมีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จักท่ัวไป  

  ไม้แกะสลัก    แหล่งผลิตท่ีส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอแม่ทา  มีการแกะสลักไม้จามจุรีเป็น
รูปคน สัตว์  เครื่องใช้และเครื่องประดับภายในบ้าน  เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

        สินค้าหัตถกรม   ล าพนู  มีการส่งออกไปจ าหนา่ยท้ังภายในและต่างประเทศ  มูลค่า
ปีละหลายล้านบาท    โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเครื่องใช้  และเครื่องตกแต่งบ้านใน
ลักษณะการเลียนแบบของโบราณ  ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศ 

   ๓) สินค้าอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ ได้แก่   สินค้าท่ีผลิตจากโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ  และสวนอุตสาหกรรม บริษัทเครือสหพัฒน์  อินเตอร์โฮลด้ิง  จ ากัด (มหาชน)  
ได้แก่  ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   อาหารและเครื่องด่ืม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 
อัญมณีและเครื่องประดับ  เครื่องหนัง   เส้ือผ้าส าเร็จรูป ฯลฯ 
 เขตการปกครอง  

 จังหวัดล าพูน แบ่งเขต การปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น  ๘   อ าเภอ ๕๑  ต าบล ๕๖๘  
หมู่บ้าน ๑๗  ชุมชน  และมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  แห่ง  
เทศบาลเมืองล าพูน ๑ แห่ง    เทศบาลต าบล ๑๔ แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ๔๒  แห่ง 

 
 
๒ สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓ 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕56 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ .ศ.๒๕๔5 ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยมีดังนี้  

 
๒.๑ จ านวนผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   

ตารางที่ ๓ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง  

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

บร
รจุ

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า 

ผู้บริหาร ๓ ๓ - - ๑ ๒ ๑ ๒ - - 
สาขาวิชาการบัญชี ๒ ๒ - - - ๒ - ๑ ๑ - 
สาขาวิชาการตลาด 1 1 - - - 1 - ๑ - - 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ๑ ๑ - - - ๑ - ๑ - - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ ๓ - - ๓ - - ๑ ๒ - 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1 1 - - 1 - - - 1 - 

รวมท้ังหมด ๑1 ๑1   5 6 ๑ ๖ 4  
 
ตารางที่ ๔ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร้างบริหารวิทยาลัย 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
ก.พ

. 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต่

 า
กว่

า 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ป.
ตร

ี 

สูง
กว่

า ป
.ตร

ี 
งานบริหารทั่วไป 1 - - - - - - 1 - - - 
งานบุคลากร - - - - - - - - - - - 
งานการเงิน - - - - - - - - - - - 
งานการบัญชี - - - - - - - - - - - 
งานพัสดุ - - - - - - - - - - - 
งานอาคารสถานที่ - - - - - - - - - - - 
งานทะเบียน - - - - - - - - - - - 
งานประชาสัมพันธ์ - - - - - - - - - - - 
งานวางแผนและงบประมาณ - - - - - - - - - - - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - - - - - - - - - - - 
งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - - 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

- - - - - - - - - - - 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน - - - - - - - - - - - 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔ 
 

งานตามโครงสร้างบริหารวิทยาลัย 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
ก.พ

. 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค
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ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น
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ือต่
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ปล
าย

/ป
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. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
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ี 

สูง
กว่

า ป
.ตร
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การศึกษา 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า - - - - - - - - - - - 
งานกิจกรรม - - - - - - - - - - - 
งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - 
งานปกครอง - - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวและจัดหางาน - - - - - - - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษ - - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- - - - - - - - - - - 

งานวัดผลและประเมินผล - - - - - - - - - - - 
งานวิทยบริการและห้องสมุด - - - - - - - - - - - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ 1 - - - - - - 1 - - - 

รวมทั้งหมด ๒ - - - - - - 2 - - - 
๓ ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในวิทยาลัยตามโครงการสร้างการ
บริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 
 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  >>> 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
งานสวัสดิการฯ 

 

งานโครงการพิเศษฯ 
 

งานทะเบียน 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

 คณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบุคลากร 
 

งานการเงิน 
 

งานการบัญชี 
 

งานพัสดุ 
 

งานอาคารสถานที่ 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

งานความร่วมมือ 
 

งานกิจกรรม 
 

งานครูที่ปรึกษา 
 

งานปกครอง 
 

งานแนะแนวฯ 
 

สาขาวิชาบัญชี 
 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

งานวัดผลและประเมินผล 
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
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๔ เกียรติประวัติของวิทยาลัย 
 รางวัลและผลงานของวิทยาลัย/สาขางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ได้ร้บโล่ ดังต่อไปนี้ 
 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  รับรางวัล 
ดังต่อไปนี้ 

1) ทุนธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ประจ าปี 2511 
2) ทุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2522 
3) ทุนส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ประจ าปี 2532-2533 
4) ทุนฟุลไบร์ท ประจ าปี 2533 
5) ทุนส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขอาเซียน ประจ าปี 2535 
6) โล่บุคคลท าประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจ าปี 2541 จากสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ 

มอบโดยพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์ 
7) โล่สตรีตัวอย่างประจ าปี 2542 สาขานักพัฒนาสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ

หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ มอบโดยท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหวัณ 
8) โล่คนดีสังคมไทยประจ าปี 2544 สาขานักพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากมูลนิธิ

เพื่อสังคมไทย และหนังสือเส้นทางเศรษฐกิจ มอบโดย พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
9) โล่คนดีศรีพุทธศาสน์ ประจ าปี 2552 ในพระอุปถัมถ์หม่อมเจ้าหญิงจันทรจรัสศรี 

ยุคล ประทานโดยหม่อมเจ้าหญิงมาลินี ยุคล 
10) โล่รางวัล “บุคคลตัวอย่าง ” ประจ าปี 2556 โดยหนังสือพิมพ์ระฆังข่าว ประทาน

โดย มรว.สมลาภ  กิติยากร  เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาธินัดดามาตุ 

11) โล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” (รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่ง
ปี) ประจ าปี 2556 โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประทานโดยฯพณฯ  พลเอกพิจิตร  กุลวณิชย์ องคมนตรี 

12) โล่รางวัลหนึ่งคนดี ใต้ร่มพระบารมี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  ประจ าปี 
2556 โดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประทานโดยท่านหญิงประภาพรรณ  
ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

13) โล่รางวัล “ธรรมลักษณ์ ”โครงการจริยธรรมเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม ถวาย
พระเกียรติเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
ประจ าปี 2556 ประทานโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

14) โล่รางวัล บุคคลแบบอย่าง คนดี  คิดดี  สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล “พระ
กินรี” ประจ าปี  2558 ประทานโดย มรว.สมลาภ  กิติยากร  เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงค์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  

15) โล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” (รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่ง
ปี) ประจ าปี 2558 โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประทานโดยฯพณฯ  นายอ าพล เสนาณรงค์  องคมนตรี 
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๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งประชาคมของวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา - ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานอาชีพ และสภาพท้องถิ่น 

๓. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา - ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ - มีการให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- มีส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๖. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- มีกิจกรรมพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีหลากหลาย 

๗. การประกันคุณภาพ -  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและผ่านการประเมิน
วิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 

๘. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน - มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่ง 
ประชาคมของวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย 

- ผู้เรียน ครู และบุคลากรมีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในวิทยาลัย 

๒. ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท - นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ หรือมี
การทะเลาะวิวาทท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 

๓. ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด - นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องไม่ข้องแวะกับส่ิงเสพติด
ทุกประเภท 

๔. ความเส่ียงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

- นักเรียน นักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษา รวมท้ัง
ไม่ประพฤติผิดและเส่ือมเสียในทางชู้สาว 

๕. ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม - นักเรียน นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่
หมกมุ่นในการพนันและมั่วสุม 
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ตอนที่ ๓ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๗ มาตรฐาน 2๕ ตัวบ่งชี้  
( ยกเว้น 10 ตัวบ่งชี้ ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ) 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ ( เฉพาะตัวบ่งชี้ ๑.1 )     
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ี
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้แจ้งให้ ครูผู้สอน   ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละช้ันปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ ปวส.  
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปีให้มากท่ีสุด ดังนี้ 
 1. มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ี
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
 3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน  
 4. ให้ครูท า/จัดหาส่ือการเรียนการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน  
 5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง  
 6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู  
 7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่
ปรึกษาของทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม โฮมรูม
สัปดาห์ละ ๓๐ นาที  เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 9. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒ .๐๐ ขึ้นไป 
ระดับ ปวช . ร้อยละ  67.65 และระดับ ปวส.ร้อยละ 100.00  ในภาพรวมทั้ง ๒  ระดับ มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 75.82 เมื่อเทียบกับผู้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ยกเว้นผู้เรียนท่ี ลาพักการศึกษาและ ออก
กลางคัน อยู่ในระดับเกณฑ์การตัดสิน ดี 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒๕ 
 

ผลการด าเนินการ 
 
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา/สาขางาน 
ช้ัน
ปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/     
การบัญชี 

1 8 - 8 5 62.50 
2      
3      

พณิชยการ/       
การขาย 

1 14 1 13 10 76.92 
2      
3      

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

1 35 1 34 20 58.82 
2      
3      

พณิชยการ/
ธุรกิจค้าปลีก 

1 5 - 5 3 60.00 
2      
3      

พณิชยการ/
ภาษาต่าง 

ประเทศธุรกิจ 

1 8 - 8 8 100.00 
2      
3      

รวม ปวช.  70 2 68 46 67.65 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 
1 8 - 8 8 100.00 
2      

การตลาด 
1 5 - 5 5 100.00 
2      

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 

1 1 - 1 1 100.00 
2      

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 7 - 7 7 100.00 
2      

ภาษาต่าง 
ประเทศธุรกิจ 

1 2 - 2 2 100.00 
2      

รวม ปวส.  23 - 23 23 100.00 

รวม ปวช. และ ปวส.  93 2 91 69 75.82 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒๖ 
 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
1. สถิติจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
2. ใบรายงานเกรดเฉล่ียสะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒๗ 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 4 ดี 
รวม 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ  คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 -  04.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น   

 ทางวิทยาลัย ได้มีการจัดการปรับพื้นฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ี
มีปัญหาทางด้านการเรียนการสอน 
 

จุดควรพัฒนา   
 ควรหาสาเหตุในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบท่ีลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒๘ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละวิชาของประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการออกพบปะสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา  ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย ได้จัดท าแผนการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา ท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และได้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจข้อมูลและความต้องการของสถาน
ประกอบการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร โดยน ามาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (1)-

(4) ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 100 

 
 
 

     ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 5 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๒๙ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑. วิทยาลัยมีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท า
แผนการเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

๒. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- หนังสือเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
- บันทึกการประชุมในการร่วมพัฒนาหลักสูตร 

๓. วิทยาลัยมีการทดลองใช้หลักสูตร 
 

- บันทึกขออนุมัติหลักสูตร 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

๔. วิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตร - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕. วิทยาลัยมีการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (๑) 
– (๔)  ไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นท่ี ๑ , ๒, ๓, ๔, 5    จัดอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้ส่ือการสอน การวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตาม 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓๐ 
 

 ความพยายาม  
 วิทยาลัย  ได้ก าหนดรายละเอียดช่ัวโมงสอน  ตารางการสอน โดยให้ผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
 3. บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 4. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  แต่ละสาขาวิชา  ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ังหมด  88  
รายวิชา ซึ่งได้มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน สมุดบันทึกหลังการสอน  ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองค์ประกอบ จ านวน  
10 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ เมื่อเทียบกับครูผู้สอนท้ังหมดในวิทยาลัย จ านวน 10 คน   เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว   จัดอยู่ในระดับ ดีมาก   
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2. 
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

มี 

3. 
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

มี 

4. 
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. 
สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

      ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓๑ 
 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

สาขาวิชา / สาขางาน จ านวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด 

จ านวน
รายวิชา                
ที่สอน 

จ านวนรายวิชา            
ที่จัดท า

แผนการจัดการ
เรียนรู้ครบตาม
องค์ประกอบ 

จ านวนครูผู้สอนที่
จัดท าแผนครบตาม

องค์ประกอบ หมายเหตุ 
ครบทุก
รายวิชา 

ไม่ครบทุก
รายวิชา 

สาขางานการบัญชี 2 18 18    
สาขางานการตลาดและ
การค้าปลีก 

2 19 19    

สาขางานต่างประเทศ 1 21 21    
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3 22 22    
สาขาวิชาสามัญ 2 8 8    

รวม 10 88 88    
สรุป :  ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองค์ประกอบ จ านวน 10 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐   เมื่อเทียบกับครูผู้สอนท้ังหมดในวิทยาลัย จ านวน 10 คน 
 
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ข้อมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. เอกสารแผนการเรียน/แผนก าหนดรายวิชาท่ีสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพรายวิชา 
4. เอกสารแบบสรุปผลการส่งแผนการสอนและผลการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก 
  วิทยาลัยมีแผนงาน/โครงการและนโยบายโดยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี หลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน และให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓๒ 
 

หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
  ความพยายาม  
  วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทุกวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ครูแต่ละคนใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน 
4. ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และผลการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
๕.  ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน  

  ผลสัมฤทธิ์ 
  จากผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่าระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  
สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ข้อ ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครู
แต่ละคนท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
ที่สอน 
 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 1 คน           
ต่อ 1 รายวิชา 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

ไม่ม ี

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓๓ 
 

ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดี 4 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารแผนการเรียน/แผนก าหนดรายวิชาท่ีสอน 
2. ตารางสอน/ตารางเรียน 
3. แบบสรุปผลการส่งแผนการสอนและผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
4. เอกสารรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
5. รายงานการนิเทศการสอน 
6. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนและบันทึกผล

หลังการสอน 
7. เอกสารสรุปผลการส่งรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

สาขาวิชา / สาขางาน 

จ านวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด 

จ านวน
รายวิช

า                
ที่สอน 

จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

เป็น 
ไป
ตาม
แผน 
การ
สอน ร้อยละ 

การใช้
สื่อและ
เทคโน 
โลยีที่
เหมาะ 
สม ร้อยละ 

การ
นิเทศ 
และท า
บันทึก
หลัง
การ
สอน ร้อยละ 

การ
จัดท า
วิจัย

เพื่อแก้ 
ปัญหา 

น าผลการ 
วิจัยไป
พัฒนา 
การเรียน 
การสอน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๓๔ 
 

สาขางานการบัญชี 2 18 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 2 2 
สาขางานการตลาดและ
การค้าปลีก 

2 19 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 1 1 

สาขางานต่างประเทศ 1 21 21 ๑๐๐ 21 ๑๐๐ 21 ๑๐๐ 1 1 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3 22 22 ๑๐๐ 22 ๑๐๐ 22 ๑๐๐ 3 3 
สาขาวิชาสามัญ ๒ 8 8 ๑๐๐ 8 ๑๐๐ 8 ๑๐๐ 1 1 

รวม / ค่าเฉลี่ย 10 88 88 ๑๐๐ 88 ๑๐๐ 88 ๑๐๐ 9 9 
 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ 4 ข้อ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก 
  วิทยาลัยมีนโยบาย โดยก าหนดให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
  ความพยายาม  

  วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน  และครูทุกคนในสาขาวิชา
การบัญชี ท าการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอนโดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน   ด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ครบ ทุก
รายวิชาท่ีสอน 

 
  ผลสัมฤทธิ์ 
  จากการ ปฏิบัติตามระบบของการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  พบว่าระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา อยู่ในระดับ ดี 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 
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3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มี 

5 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มีไม่ครบ 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
  

ประเด็นการพิจารณา   
ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการท่ีท าให้เกิด

คุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาท่ีสอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- ตารางการสอน 
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๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ท่ีสอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาท่ีสอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 
- ข้อสอบปลายภาค 
- ข้อสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน 

๔.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดบันทึกหลังการสอน 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- สมุดบันทึกหลังการสอน 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- รายงานการจัดการเรียนการสอน 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  ความตระหนัก 

วิทยาลัยมีการวางแผนและจัดท าโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เน้นทักษะฝีมือจากการ
ปฏิบัติงานจริงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  ความพยายาม  
  วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. ๓ 
และ ปวส. ๒  ออกฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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1. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

๒.  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓.   มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
4. มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
5. มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ผลสัมฤทธิ์ 

  จากการด าเนินงานในการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
พบว่ามีระดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือ

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
  

ประเด็นการพิจารณา   
ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการท่ีท าให้เกิด

คุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการคัดเลือกสถานประกอบการ 
หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนได้ท าการคัดเลือก
สถานประกอบการให้ตรงกับสาขาท่ีออกฝึกงานโดย
ออกแบบส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ
ท่ีจะรับนักศึกษาฝึกงาน 

๒.  วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการ
ฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 

- โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน  
- คู่มือการฝึกงาน พร้อมท้ังช้ีแจงการบันทึกข้อมูลการ
ฝึกงาน ในคู่มือการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  

๓.  วิทยาลัยมีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

- เอกสารนิเทศการฝึกงาน  
- ค าส่ังครูนิเทศ 
- บันทึกการออกนิเทศ 
- รายงานผลการนิเทศ 

๔. วิทยาลัยมีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 

- เอกสารบันทึกการฝึกงาน 
- รายงานการฝึกงาน 
- วิทยาลัยได้ท าการวัดผลประเมินผลร่วมกับสถาน   
  ประกอบการโดยอิงเกณฑ์วัดผลของวิทยาลัย 

๕.  วิทยาลัยมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน
เพื่อน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนได้ท าการ
ประชุมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังจากฝึกงานเสร็จ
เพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕ ข้อ จัดอยู่ในระดับ  ดีมาก  
 
 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 4 ดี 
2.4 4 ดี 
2.5 5 ดีมาก 
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ภาพรวม 5 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 2.1 ถึง มฐ.ท่ี 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  

1. มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างหลากหลาย และมีการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
  

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  -  
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยให้วิทยาลัยเป็นฐาน มีคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย มี
การจัดท าแผนบริหารจัดการวิทยาลัย มีการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเส่ียง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 คณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของวิทยาลัยบริหารงานโดยมีแผนงานและพันธกิจท่ี
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  และปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.การ
อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความพยายาม  
 1.  วิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วิทยาลัยด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย  อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย  หรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 คณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของวิทยาลัยบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 
.ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดใน

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 
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       ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีคณะกรรมการวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยท่ี๓/๒๕๕๗ 
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ท่ีศธ๐๖๐/๒๔๔๘ ลว. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย อย่างน้อย ภาค
เรียนละ  ๑ ครั้ง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
 
 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย 
 

๔. วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัย หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติ งานร่วมกับ 
วิทยาลัยและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  โดย
คณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทท่ีจะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าวิทยาลัยจะด าเนินงานตามข้อตกลงท่ีก าหนดร่วมกันนั้น   ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อ เป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
นอกจากนั้นยังให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางในการเรียนรู้และสามารถ
ก าหนดบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากร  ทุกฝ่ายในวิทยาลัย  ผู้เรียนชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย   มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง  และมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕ ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานอาชีวศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย   

  
ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.
๒๕๖๑) 

๒.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัย 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗  
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ๒๕๕๗  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗  

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 

๔. วิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 

๕.  วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  สามารถปฏิบัติตามประเด็นท่ี  ๑ , ๒, ๓, ๔ และ ๕     อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔๔ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก 
 อัตลักษณ์ (Identity) คือ ลักษณะเฉพาะท่ีเป็นตัวตนของวิทยาลัย  ท่ีสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการจัดต้ังวิทยาลัย   หรือลักษณะโดดเด่นของวิทยาลัย  ควรเน้นท่ีการก าหนดภาพ
ความส าเร็จในตัวผู้เรียน   ดังนั้น  อัตลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี  จึง หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียน
ตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังวิทยาลัย  ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจน ให้มีความสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ 
(Uniqueness) วิทยาลัยท่ีหมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
โดดเด่นเป็นหนึ่งของวิทยาลัย 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย มีข้ันตอนในการก าหนดอัตลักษณ์ โดย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ความเป็นมา
ของวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดต้ังวิทยาลัย  แล้วก าหนดอัตลักษณ์ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้อง
มีก่อนส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม 
พัฒนา และประเมินอย่างเป็นระบบ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จึงมีอัตลักษณ์ คือ  “บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน” และเอกลักษณ์ คือ  “บริการ” 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔๕ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ ์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย 

- วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา อัตลักษณ์  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 
 

๒.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการพัฒนาสถาน 
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัย ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ 

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ 

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการ 

- แบบประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

- แบบประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 
- กิจกรรมในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๘ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติได้ในประเด็น ๑, ๒, ๓ ,๔ และ ๕     อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย และมีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน รวมท้ังแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของบุคคล  
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย  ได้มีการจัดท าแบบประเมินระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัย 
โดยให้บุคลากรในวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น และตอบแบบประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากผลการวิจัยและรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ในเรื่องระดับคุณภาพการ
บริหารงานท่ีได้มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัย ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของวิทยาลัย รวมท้ังการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
พบว่ามีการปฏิบัติครบท้ังหมด ๕ ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินการ 
ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย 
4.50 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

   
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔๗ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย    

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการวิทยาลัยตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

- แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 

๒.  วิทยาลัยมีการประชุมครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 

๓.  วิทยาลัยมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- สรุปผลโครงการประชุมผู้ปกครองและช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

๔. วิทยาลัยมีการน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการวิทยาลัย/วิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย 

- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน ท่ีมี
ข้อเสนอแนะจากครู/บุคลากร ครั้งท่ี 4/๒๕๕๗ 
- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน ท่ีมี
ข้อเสนอแนะจากครู/บุคลากร ครั้งท่ี 4/๒๕๕๗ 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินการบริหารงาน และ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและมีผล
การประเมิน โดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงาน และ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๔๘ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย  
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์   ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเรียกใช้ได้สะดวกและตรง
ตามความต้องการ  จะช่วยให้วิทยาลัยสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็น
การสร้างความมั่นใจท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของหลักวิชา   หลักฐานข้อเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได้  มี
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล  เพราะ
สารสนเทศท้ังหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจ
แล้ว   ยังน าไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการด าเนินการต่างๆดังนั้น  
วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศโดยมีข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐาน ๙ ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับวิทยาลัยท่ีครบถ้วน และเช่ือมโยงเป็นระบบ  
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล   มีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน  โดยให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  และผู้เรียน
สามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ของวิทยาลัย  โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

ไม่มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ไม่มี 

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 
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 เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หมายเหตุ 

- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาท่ีต้องการ และ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและ   สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 
        หลักฐานและเอกสารอา้งองิ 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 
 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท 
และอาจมีข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับวิทยาลัย
ท่ีครบถ้วน และเช่ือมโยงเป็นระบบ และมี
ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล 

- เว็ปไซต์ของวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ 
- การส ารองข้อมูล ลง Hard disk แผ่นซีดี 
- โปรแกรมส าเร็จรูป BC Account  

๒.  วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
 

- หน้าเว็ปวิทยาลัย การปรับปรุงเว็ปไซต์ 
- โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ 
- โครงการพัฒนางานศูนย์ข้อมูล 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

- หน้าเว็ปวิทยาลัยข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ 
- การตรวจสอบผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
- การใช้งานระบบ รับ-ส่ง จดหมายเวียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

๔. วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ของวิทยาลัย โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน 

- 

๕.  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ของสถาน ศึกษาโดยเฉล่ีย  
๓.๕๑-๕.๐๐ 

- 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๐ 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ อยู่ใน
ระดับ  พอใช้ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยท าการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน   โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่าง
น้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการ มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความเส่ียง เช่น โครงการพบครูที่
ปรึกษา  โครงการตรวจสารเสพติด  โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขับขี่
ปลอดภัย และอื่นๆ โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและได้มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากผลการด าเนินงานส่งผลท าให้วิทยาลัยมีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย   ๕ ด้านได้แก่ด้าน
ความปลอดภัย  ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท  ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด  ความเส่ียงด้านสังคม  
ความเส่ียงด้านการพนันมั่วสุม  และการจัด ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/  ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5 

ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

        
          ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  (1) (2) (3) และ(4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  
โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย ๕ 
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการ มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย 

๒.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 

๓.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ 

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 

๔. วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
 

- แบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
บริหารความเส่ียง ท้ัง 5 ด้าน วิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.  วิทยาลัยมีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน 
 

- รายงานผลการด าเนินงานผลการบริหารความ
เส่ียง โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องท้ัง ๕ ด้าน 

- สรุปผลการบริหารความเส่ียงของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
สรุป : การจัดระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ในปีการศึกษา๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูนอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๒ 
 

 ความตระหนัก 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๙  ข้อท่ี ๒๗ (๗)  ว่าด้วยเรื่องครูที่ปรึกษา   วิทยาลัยจึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานครูที่
ปรึกษาจัดท าโครงการอบรมครูที่ปรึกษาขึ้น มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา เพื่อดูแลติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการเรียน และความประพฤติอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา   
 ความพยายาม  
 จากระเบียบของ สอศ. ดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงมีค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีครู
ท่ีปรึกษาประจ าช้ันของนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับช้ัน โดยจัดให้ครูที่ปรึกษาพบปะกับนักเรียน-
นักศึกษา ตลอดจนการตรวจเครื่องแต่งกาย ระเบียบวินัยต่าง ๆ ช่วงเวลากิจกรรมทุกวันพุธ และ หลัง
เลิกแถวหน้าเสาธงทุกเช้า เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน รวมท้ังความประพฤติของนักเรียน-
นักศึกษา ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ของวิทยาลัยฯ ภายในช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและจากการส ารวจสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีครูที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  มกีารจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติได้ 4 ข้อ จัด
อยู่ในระดับ  ดี     
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
ไม่มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  มี 
     ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
          หลักฐานและเอกสารอา้งองิ 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน   



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๓ 
 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2557 
-  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา

ปีการศึกษา 2557 
๒.  วิทยาลัยมีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

- ค าส่ังแต่งต้ังครูที่ปรึกษา /ครูประจ าช้ัน 
- รูปกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา 

๓.  วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

- รูปภาพกิจกรรมเย่ียมบ้าน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเย่ียมบ้าน

นักเรียน 
๔.  วิทยาลัยมีแผนงาน  โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  
๑๐  ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 

- รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 
- รูปกิจกรรมนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

๕.  วิทยาลัยมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง  และ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

- รูปภาพกิจกรรมเย่ียมบ้าน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 

- 
 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น ได้ 4 ข้อ จัดอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๔ 
 

 วิทยาลัย มีการวางแผนและท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามอย่าง
เป็นระบบ   ส่งเสริมให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังภายนอกและภายในห้องเรียน  เช่น การใช้วัสดุ
อุปกรณ์   เครื่องมือ ครุภัณฑ์ การจัดแสงสว่าง การจัดพื้นท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  การจัดผัง
ห้องปฏิบัติการ มีระบบการป้องกันอัคคีภัยท่ีดี  โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามโครงการจัดสภาพแวดล้อม โดยดูแลตกแต่งอาคาร ให้สะอาด
เป็นระเบียบสวยงาม ดูแลส่ิงอ านวยความสะดวก  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  มีการจัดท าป้ายเตือน  
ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์  ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องเรียน  พร้อมปรับมุมพักผ่อนให้สวยงามยิ่งขึ้น 
มีมุมค้นคว้า  มุม IT   เป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังได้สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูลการใช้อาคารเรียน  และการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์  รวมถึงส่ือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   โดย
ให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน  เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยาลัย 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวม  พบว่าผู้รับบริการ 
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย  และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ   ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕   ข้อ อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 4.18 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
 

           ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๕ 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

  
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย  
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ   

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑. วิทยาลัยมีแผนงาน  โครงการในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย  และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัย และผู้เรียน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๗ 
-  โครงการจัดสภาพภูมิทัศน์ อาคารเรียน 
-  โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
-  โครงการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 

๒.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ 

-  บันทึกการขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ 
-  รายงานการขอซื้อขอจ้าง 

๓.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย 
และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ
ผู้เรียน 

-  รายงานการประเมินความพึงพอใจตามโครงการ 

๔.  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉล่ีย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจตามโครงการ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย  และ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ปฏิบัติตามประเด็นได้  ๕  ข้อ  สามารถอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๖ 
 

 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โดยก าหนดให้มี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามลักษณะรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    โดยในทุก ๆ ส้ินปีงบประมาณ  ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนได้แต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบ รับ- จ่าย พัสดุ ประจ าปี เพื่อท าการ
ตรวจสอบรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ของแต่ละงาน / สาขางาน 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว และสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลการใช้
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่าย
พัสดุประจ าปี 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย  มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามลักษณะรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในสภาพสามารถใช้
งานได้ดี แต่ยังไม่เพียงพอรวมท้ังครุภัณฑ์บางอย่างก็มีความทันสมัยดี ส่งผลให้มี  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  สามารถปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ข้อ  
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ค่าเฉล่ีย ๔.๓๙ 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
          ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๗ 
 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
         หลักฐานและเอกสารอา้งองิ 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์   
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

  
ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

- โครงการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

๒.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

- บันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินงาน 
- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

๓.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ     
คอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

๔.  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉล่ีย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
๔.๓๙ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น ได้ ๕ ข้อ จัด
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  
ได้เข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการ และวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ  เช่น การฝึกอบรม  การประชุม สัมมนา
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๘ 
 

 ความพยายาม  
 วิทยาลัยได้มอบหมายให้บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย  การทัศนศึกษา  การศึกษาดู
งาน  การศึกษาต่อของบุคลากร   เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับมาพัฒนางานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จ านวน 11 คน ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ 2 ข้อ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80.00 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๕๙ 
 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร           
ทาง การศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

- โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากรในการท าผลงาน
ทางวิชาการ 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายใน และ
ภายนอกวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- ทุนการวิจัย 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถาน ศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากรในการท าผลงาน
ทางวิชาการ 

๔.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

-  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๗ 
-  สนับสนุนเส้ือแบบฟอร์มให้แก่ครูและบุคลากร 
 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากรในการท าผลงาน
ทางวิชาการ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากต้นสังกัด  ส าหรับจัดซื้อวัสดุฝึก  
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่องบด าเนินการท้ังหมดได้อย่างเหมาะสม  และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๐ 
 

 ความพยายาม  
 วิทยาลัยได้วางแผนการใช้จ่ายภายใน  ตามท่ีได้รับจัดสรรให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน-นักศึกษา ซึ่งงานวางแผนและงบประมาณ  งานการเงิน  และงานการบัญชี  ได้จัดท าหลักฐาน
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    ส าหรับจัดซื้อวัสดุฝึกและ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  เปรียบเทียบกับ
งบด าเนินการท้ังหมดของวิทยาลัยท่ีได้รับการจัดสรร 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 งบด าเนินการท้ังหมดของวิทยาลัยเท่ากับ  513,121.50  บาท  ซึ่งวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ทุก ๆ สาขาวิชา
ตลอดจนระยะส้ัน เป็นจ านวน  131,534 บาท รวมท้ังการให้งบประมาณในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 
งบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 
(3) 

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

513,121.50 

131,534.00 
 

25.63 มี 

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

36,405.24 27.68 มี 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

13,800.00 2.69 มี 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

38,065.00 7.42 มี 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

57,403.00 11.18 มี 

                  ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินการ 

- สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- สรุปผลงบด าเนินงานท้ังหมดของวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.  วิทยาลัยมีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต  
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓.  วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือ 
ส าหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ  

๔.  วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕.  วิทยาลัยมีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก  และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๒ 
 

 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย  มีโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ โครงการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรบุคคลท้ังภายในและภายนอก
วิทยาลัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม  
 จากการด าเนินกิจกรรมและโครงการระดมทรัพยากรบุคคลท้ังภายในและภายนอก
วิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  ตลอดจนสถานประกอบการและห้างร้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย  ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 4 ข้อ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้วจัดอยู่ในระดับดี 
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 

ไม่มี 
 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

20  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

5  รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

มี 

      
                 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๓ 
 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
ท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศ 

- โครงการจัดหาครูสอนชาวต่างประเทศ   
 

๒.  วิทยาลัยมีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศ 
และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท า
แผนการเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
เศรษฐกิจอาเซียน 

๓.  วิทยาลัยมีจ านวนสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศ และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 

- โครงการจัดฝึกอบรมหารายได้พิเศษให้นักเรียน 
นักศึกษา ยามว่างโดยท าดอกไม้ประดิษฐ์ส่งนอก 

๔.  วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อย
กว่า ๕ รายการ 

- 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ และ
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของครูต่างประเทศ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน       
อยู่ในระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๔ 
 

3.4 5 ดีมาก 
3.5 3 พอใช้ 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 4 ดี 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 
3.10 5 ดีมาก 
3.11 5 ดีมาก 
3.12 4 ดี 

ภาพรวม 4.33 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 3.1 ถึง มฐ.ท่ี 
3.12 หารด้วย 12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 จุดเด่น ได้แก่  

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนบริหารการจัดการสถานศึกษา และมีการพัฒนาวิทยาลัย  
ตามอัตลักษณ์ 

2.  วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีโครงการ  การบริหารความเส่ียง และมีระบบดูแลผู้เรียน       
อย่างใกล้ชิด 

3.  วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พัฒนาและ ดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานท่ี  
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  

1.  สถานศึกษาควรสรรหา รายได้หรือของมีค่า จากผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๕ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเป็นแหล่งท่ีให้บริการด้านความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมุ่ง 
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ความช านาญในสาขาวิชาท่ีเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อเป็นการให้บริการในการฝึกทักษะวิชาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ความพยายาม  
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยได้มอบหมายและแบ่งหน้าท่ีให้ครูและนักเรียน นักศึกษาแต่
ละสาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน และผู้สนใจท่ัวไป  และโครงการ
จัดฝึกอบรมหารายได้พิเศษให้นักเรียน นักศึกษายามว่าง มีครู และบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการ  
แบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนนักศึกษา ท้ังหมดในปีการศึกษา 
๒๕๕๗   
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการด าเนินงานในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕  ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
       ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ กิจกรรม ต่อปี 

2 โครงการ 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย 4.39 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 1.  โครงการและสรุปผลโครงการ 

2.  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
3.  คู่มือการเขียนโครงการ 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน 

- แผนงานปฏิบัติการ  
- โครงการตามแผน 
 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรมต่อปี 

- โครงการตามแผน 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 
 

- โครงการตามแผน 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 

๔.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขา
งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม 

- โครงการตามแผน 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  
๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ สรุปผลการด าเนินงาน  
มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 4.39 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 
ภาพรวม 5 ดีมาก 

 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
 จุดเด่น ได้แก่  
 1. ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมให้ครู อาจารย์จัดท าวิจัยและ
นวัตกรรม 
 2. ครูผู้สอนมีผลงานวิจัย  นวัตกรรม ส่ือการสอนครบทุกคน 
 3. ครูผู้สอนได้น างานวิจัยและนวัตกรรมท่ีจัดท าขึ้นไปพัฒนาการเรียนการสอนทุกรายวิชาจริง 
 4. ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้จริงและฝึกทักษะจากผู้เช่ียวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  
 1. ทางวิทยาลัยฯ  ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าผลงาน  โครงงาน  ช้ินงาน และส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียนเข้าประกวดร่วมกับสถาบันอื่น หรือในระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๖๘ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้       
( เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ) 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยล าพูน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของคร ู
 ความตระหนัก   
 วิทยาลัยได้มีการมอบหมายนโยบายให้ครูทุกคนว่าจะต้องมีการจัดท า นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ดังนั้น จึงได้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครู  และนักเรียน  
นักศึกษาในเรื่องของการจัดท าส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน  โดยมี โครงการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท านวัตกรรมและงานวิจัย  เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยกาอาชีพ
ลอง และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม  
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ทุก ๆ สาขาวิชาได้มอบหมายให้ครู จัดท างานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ์ตามโครงการจัดท านวัตกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนคนละ ๑ ช้ิน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนมี  จ านวนวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน โดยมีจ านวนท้ังหมด  10 ช้ินจากคณะครู  จ านวน 10 คน  สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นได้  ๔ ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอาชีวศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยมีครูผู้สอนท้ังหมด 10 คน ด าเนินการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมการเรียน
การสอน พร้อมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย จ านวน 10 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับรางวัล จ านวน - เรื่อง 
 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด
แสดง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 100 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ไม่มี 
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ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท า และ 
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๓.  วิทยาลัยได้จัดประกวด และได้น า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๔.  วิทยาลัยได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยล าพูนต่อ
สาธารณชน 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ 

- 
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สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ๑.  มีจ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย จ านวน 10 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผลงานท้ังหมด 
          ๒.  มีจ านวนผลงานท่ีน าไปเผยล าพูนต่อสาธารณชน จ านวน 10 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของผลงานท้ังหมด 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.2 4 ดี 

ภาพรวม 4 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ท่ี 5.1 ถึง มฐ.ท่ี 
5.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
 วิทยาลัยมีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
กับครู และนักเรียน นักศึกษา 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  
   -  
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ 
 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรม  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามโครงการดังนี้ 

- โครงการวันไหว้คร ู
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

1) กิจกรรมวันพ่อ 
2) กิจกรรมวันแม่ 

- โครงการด าหัว 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดังกล่าวโดยครู และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของวิทยาลัย สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕  
ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

4   โครงการ 
2   กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและ
บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ100 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย 

4.36 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
  

ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหา กษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุ บ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

- โครงการวันไหว้คร ู
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
- โครงการด าหัววันสงกรานต์ 

๒. วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 
 
 
 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

- วิทยาลัยด าเนินการให้บุคลากรของวิทยาลัยเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าส่ังของวิทยาลัย 

- บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกวิทยาลัย ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๗๔ 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรม  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามโครงการในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมดังนี้ 

-  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 1) เทวีกิจกรรมท าฝายกั้นน้ าชุมชน 
 2) กิจกรรมท าความสะอาดชุมชนบ้านชัยสถานเนื่องในวันพ่อ 
 3) กิจกรรมร่วมใจพัฒนาปลูกป่าชายเลน 
-  โครงการ ๕ ส. ภายในสถานศึกษา 
 1) กิจกรรมล้างลานเจ้าแม่จาม 

 ความพยายาม  
 วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม โครงการ 
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตาม
ประเด็น ๕ ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

2 โครงการ 
4 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๗๕ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ี

มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  3.95 

          
 
         ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการ กิจกรรม ๕ ส. ภายในสถานศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๗๖ 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

  
ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีจ านวนโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่
น้อยกว่า ๕  โครงการ กิจกรรม 

มีท้ังหมด 2 โครงการ 4 กิจกรรม คือ 
-  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 1) เทวีกิจกรรมท าฝายกั้นน้ าชุมชน 
 2) กิจกรรมท าความสะอาดชุมชนบ้านชัยสถาน
เนื่องในวันพ่อ 
 3) กิจกรรมร่วมใจพัฒนาปลูกป่าชายเลน 
-  โครงการ ๕ ส. ภายในสถานศึกษา 
 1) กิจกรรมล้างลานเจ้าแม่จาม 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- จัดท าโครงการ โดยก าหนดเป้าหมายของโครงการ
เป็น นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนทุกคน 
- บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- จัดท าโครงการ  โดยก าหนดเป้าหมายของโครงการ
เป็น นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
- รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย ท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผล การประเมินโดย
เฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ  ดี 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ ตามโครงการการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 
โครงการจัดกิจกรรมดนตรี นันทนาการและการแสดง 

- โครงการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 1) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2) กิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ-ชลบุรี 
-. โครงการโรงเรียนสีขาว 
 1) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการกีฬาสีสัมพันธ์  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
 1) กิจกรรมดูภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยทัย 
- โครงการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 
 

 ความพยายาม  
 วิทยาลัย ด าเนินการให้ครู และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม โครงการ  กิจกรรมในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 4 ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 
   ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5 โครงการ 
5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ไม่มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย ๔.17 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๗๘ 
 

 

ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา 
และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
 
 
 

- โครงการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 1) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 2) กิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ-ชลบุรี 
-. โครงการโรงเรียนสีขาว 
 1) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการกีฬาสีสัมพันธ์  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย ์
 1) กิจกรรมดูภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยทัย 
- โครงการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี ่
 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

- สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
- ตารางเช็คช่ือ และรายช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 
๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

- เอกสารบันทึกข้อความขอเชิญร่วมประชุม 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๗๙ 
 

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ  โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ีย  ๔.17 
 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกวิทยาลัยท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ีย  ๔.17 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ  อยู่ในระดับดี 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ ตามโครงการ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

-  โครงการจัดอบรมและเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
เทศบาลต าบลอุโมงค์ 

-  โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย ด าเนินการให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม โครงการ  
กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัด ระดับคุณภาพในการ ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น  4 ข้อ 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๘๐ 
 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2 โครงการ 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ไม่มี 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  ๔.50 

ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  หนา้ ๘๑ 
 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน 

- แบบสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบสรุปโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการวิทยาลัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 
 

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยท่ีมีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
วิทยาลัยท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน เท่ากับ     
๔.50 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับดี 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 
6.2 4 ดี 
6.3 4 ดี 
6.4 4 ดี 

ภาพรวม 4.25 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ท่ี 6.1 ถึง 
มฐ.ท่ี 6.2 หารด้วย 
3 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
วิทยาลัยมีการส่งเสริมโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และโครงการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  
     -   
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มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้(เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 7.1) 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยซึ่งอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖ ของวิทยาลัย รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของวิทยาลัยท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  ผู้เรียน  ชุมชน  
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและยังได้ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  ซึ่งในการด าเนินการนั้น  ได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่ามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีดี มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และได้มีการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ส่งผลให้เกิดการจัด ระดับ
คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗   ของวิทยาลัย  ท่ีสามารถปฏิบัติ
ได้ตามประเด็น จ านวน 4 ข้อเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาจัด  อยู่ในระดับ ดี 
 
 ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มี 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ไม่มี 

 
  ความส าเร็จ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา  
2. รายงานประจ าปี 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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แบบสรุประดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ประเด็นการพิจารณา ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา
ของวิทยาลัยท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 

-  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย  
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
 

๒.  วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

๓.  วิทยาลัยได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย 

- ปฏิทินการติดตามตรวจสอบงานประกัน 
- รายงานการตรวจติดตามการประเมินภายใน 

๔. วิทยาลัยได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

- SAR  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.  วิทยาลัยได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
- การด าเนินงานในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
สรุป :   การจัดระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ ดี 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 4 ดี 
รวม 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 
ถึง ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 
หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น   

1. ส่งเสริมให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและ
ผู้ประกอบการ   

2. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ผ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

3. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละผ่ายงานให้เป็นไปตามแผน
แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
จุดควรพัฒนา   

- 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9   

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 4 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 23 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ดี 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 3 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.12 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 52 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ดี 

มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 4 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 6   
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 17 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.25 ดี 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2   

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 4 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
1. ระดับตัวบ่งช้ี 

 1.1 ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน   25  ตัวบ่งช้ี 
 1.2 ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน     -   ตัวบ่งช้ี    

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน     7  มาตรฐาน  
 2.2 มาตรฐานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน     -   มาตรฐาน        

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                         ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
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จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น   

1. มีการจัดการปรับพื้นฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหา
ทางด้านการเรียนการสอน 

2. มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างหลากหลาย และมีการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารการจัดการสถานศึกษา และมีการพัฒนาวิทยาลัย  ตามอัตลักษณ์ 
5.  มีโครงการ  การบริหารความเส่ียง และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
6.  มีโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาและ ดูแล

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานท่ี  
7. มีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย กับ

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
8. มีการส่งเสริมโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และโครงการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

9. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการ   

10. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

11. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละ ฝ่าย งานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 จุดควรพัฒนา    

1.  ควรหาสาเหตุในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบท่ีลดลง 
2.   สถานศึกษาควรสรรหา รายได้หรือของมีค่า จากผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 ๑.  แผนพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัย   

๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
 ๒) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

๓) ส ารวจระดับคุณภาพการบริหารงานของฝ่ายบริหารและสาขางาน  
 ๒.  แผนพัฒนาผู้เรียน 

๑) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  
๒) โครงการพัฒนาผู้เรียนในระดับ ปวช. ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษา 
 ๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 
 ๓.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

๑) โครงการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  
๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพท้องถิ่น 

 ๔.  แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
๑) โครงการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานสู่ชุมชนและประกวดระดับชาติ 
๒) ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัย เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 ๕. แผนพัฒนาการ บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
๑) จัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจากสถาน

ประกอบการหน่วยงาน ท้องถิ่น ชุมชน  
๒) สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยในการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาชีพให้แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น         
 ๖.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 

๑) สนับสนุนงบประมาณวัสดุฝึกและปัจจัยต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อการพัฒนาความรู้ของ
ผู้เรียน 

๒) จัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
 ๗.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ฝึกงานในสถานประกอบการและ

หน่วยงานต่าง ๆ 
๓) พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
๔) ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
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 ๘.  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 
๑) ส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือกับสถาน  

ประกอบการ ชุมชน 
๒) โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาลัยจาก สถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ในท้องถิ่น 
 ๒. การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดท า
หลักสูตรเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

๓  การช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ  จัดหาอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ เอกชน 

๔.  การช่วยเหลือด้านงบประมาณ  สนับสนุน  ในเรื่องของงานวิจัย และส่ิงประดิษฐ์จาก
หน่วยงานอื่น 

๕.  เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังการปฏิรูป
การเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

๖  การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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