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ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report for Department) ปีการศึกษา ๒๕๕8 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย และตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล  เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ    
 การประกันคุณภาพวิทยาลัยภายใต้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังกล่าว   ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การวัด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผล  ซึ่งการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย  ประกอบด้วย ๒ ส่วน รวม ๘  มาตรฐาน  ๔๕   ตัวบ่งชี้  คือ 
ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน ๗  มาตรฐาน  ๓๕   ตัวบ่งชี้   

มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ส่วนที่ ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ 

รายงานการประเมินตนเองฉบบันี้ ประกอบด้วยสว่นที่เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของวิทยาลยัเทคโนโลยชีรินรตัน์
ล าพูน  วิธีด าเนนิการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศกึษา ภาพรวมที่เป็นจดุเด่น และจดุที่ต้องพัฒนา   
ของวิทยาลัย ซึ่งได้จากการประเมนิผลทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้  พร้อมทั้งแนวทาง  ในการปรับปรุง และพัฒนาใน
อนาคต ตลอดจนสิ่งที่ได้รับการสนบัสนุนและความช่วยเหลือจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน มุ่งหวังที่จะได้น าผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงวิทยาลัย ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในวิทยาลัยและได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง เกิดผลดี
กับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือให้ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจ  และยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือก้าวเข้าสู่โลกอาชีพต่อไป  
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
             ( อ. พรรณิภา  งามเลิศ)           ( รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน )  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยชีรนิรัตน์ล าพูน  ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยชีรินรตัน์ล าพูน  
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     สำรบัญ 
   หน้ำ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   ค 
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของวิทยาลัย 1 
 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย 1 
 ๑.๒ สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 3 
 ๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 4 
 ๑.๔ เกียรติประวัติของวิทยาลัย 6 
 ๑.๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 8 
 ๑.๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 8 
ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของวิทยาลัย 9 
 ๒.๑ ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย 9 
 ๒.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 10 
 ๒.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 18 
 ๒.4 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 22 
 ๒.5 รายงานด้านงบประมาณ 23 
 ๒.6 การพัฒนาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 24 
ตอนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัย 26 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 26 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 43 
 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 55 
 มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 81 
 มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 84 
 มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 89 
 มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 101 
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 106 
 ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 107 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 109 
 ๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 110 
ภาคผนวก 112 
 ภาคผนวก มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 
113 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ค 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ค 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ชื่อย่อ  วทช. ชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษ CHARINRAT  
LAMPHUN TECHNOLOGY COLLEGE ชื่อย่อ CTC จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ผู้ริเริ่มจัดตั้ง  คือ         
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน ในนามบริษัทชรินรัตน์ฝางจ ากัด โดยมีผู้ถือหุ้น สามคน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน นายโอภาส พุทธปวน และนายช านาญ  พุทธปวน เริ่มแรก
สามพ่ีน้องจะไปซื้อกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือด าเนิน
กิจการ แต่เงื่อนไขไม่อ านวย ประจวบเหมาะที่บริษัท อี เอฟ ดี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) เลิกกิจการ และ
บริษัทตั้งอยู่ในต าบลอุโมงค์ ต าบลบ้านเกิดของสามพ่ีน้อง จึงเปลี่ยนใจมาจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นที่นี่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ จัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ  เพ่ือ
การศึกษาต่อและเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนเพ่ือให้
เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพของตน โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี มีรายได้
ระหว่างเรียน  จบแล้วมีงานท า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรที่เปิดสอน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕8  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ใช้หลักสูตร
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  พุทธศักราช ๒๕๕๖   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ พุทธศักราช ๒๕57  สาขาที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน มีดังนี้ 
     ๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน  ๕  สาขาวิชา  
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการขาย สาขาวิชางานธุรกิจค้าปลีก สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และสาขางานภาษาต่างประเทศ 
 ๒)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน ๕ 
สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเปิดสอน 3 
สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง  
จ านวนบุคลากร                         

๑. ฝ่ายบริหาร  ๓ คน 
๒. ครูประจ า  ๑๐ คน 
๓. เจ้าหน้าที่ 1 คน 
๔.   ครูพิเศษ 7        คน 
 รวม  21 คน 
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จ านวนนักเรียน   278  คน   งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕8   จ านวน 
621,249.50  บาท 
 
๓. สภาพการด าเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

 หมายเหต ุ ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
 1.1  ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน   32 ตัวบ่งชี้ 
                                            (ไม่ได้ประเมิน 3 ตัวบ่งชี้) 
 1.2  ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน    -  ตัวบ่งชี้    
2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1  มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน    7 มาตรฐาน  
           2.2  มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน    - มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
๔. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา 
 จุดเด่น   

1. มีการจัดการปรับพ้ืนฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา
ทางด้านการเรียนการสอน 

2. มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาอย่างหลากหลาย และมีการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4.  มีการจัดท าแผนบริหารการจัดการสถานศึกษา และมีการพัฒนาวิทยาลัย  ตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
 

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

1 5 5 5 2 2 - 4 - -    23 3.83 
2 4 5 5 5 5        24 4.80 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 57 4.75 
4 5            5 5.00 
5 4 4           8 4.00 
6 5 5 5 5         20 5.00 
7 5 4           9 4.50 
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5.  มีโครงการ  การบริหารความเสี่ยง และมีระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
6.  มีโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาและ ดูแล

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานที่  
7. มีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย กับ

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
8. มีการส่งเสริมโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

9. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการ   

10. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

11. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 จุดด้อยที่ต้องพัฒนา    

1.  ควรหาสาเหตุในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบที่ลดลง 
2.   สถานศึกษาควรสรรหา รายได้หรือของมีค่า จากผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอน 
 
๕. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาล าพูน 
เขต ๑  มีภาระและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและ
ปลูกฝังจิตส านึกการบริการสังคม พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้เกิดประโยชน์ เน้นการผลิตก าลังคนให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
สังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยและด้วยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นและแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนการจัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพ   
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุป
ภาพรวมโดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
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๑.  พัฒนาหลักสูตรพาณิชยกรรมโดยความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พันธกิจครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบุคลากร สินค้า และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
และต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้  

 ๒.  วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยกรรม ทั้งการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นหลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้การผลิตก าลังคนของวิทยาลัยตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอาเซียนและของโลก  

 ๓. วิทยาลัยสามารถศึกษาวิจัยเ พ่ือผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่และเ พ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มชุมชนพ้ืนที่และถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างอาชีพได ้

 ๔.  วิทยาลัยมีศักยภาพในการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผู้ประกอบการ ด้านพาณิชยกรรม  

 ๕.  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาด้านผู้ประกอบการทั้งทางวิชาชีพและทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 ๖.  วิทยาลัยมุ่งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานฝีมือนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนท้องถิ่น 
ให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและแข่งขันได้ 
 
ผลที่คาดหวัง 

๑.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในจังหวัดล าพูนและจังหวัด
ใกล้เคียง มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ท าให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านพาณิชยกรรม 

๒.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในจังหวัดล าพูน น าความรู้ไป
พัฒนาและประกอบอาชีพ 

๓.  นักเรียน นักศึกษา มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริง ท าให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ อีกท้ังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

๔.  มีแหล่งปฏิบัติงานจริง สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

๕.  ประชาชนมีอาชีพ ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถเป็นผู้ประกอบการที่
มั่นคั่ง มั่นคง 

๖.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย ชุมชน และสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตรว์ทช. 

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. สื่อสาร 
ขั้นที่  ๕. สร้างสุข 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
ภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา.  บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จ ากัด, กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริม
สนับสนุน 

สร้าง
เสริม 

 

สื่อสาร 

 

สร้างสุข 
 

สร้างสรรค ์

ทุนทรัพย์ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ 
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ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของวิทยาลัย 

๑.ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย 
๑.๑ ประวัติของวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนิน     
การเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา  2557  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน ในนาม
บริษัทชรินรัตน์ฝางจ ากัด โดยมีผู้ถือหุ้น สามคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน     
นายโอภาส พุทธปวน และนายช านาญ  พุทธปวน เริ่มแรกสามพ่ีน้องจะไปซื้อกิจการวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือด าเนินกิจการ แต่เงื่อนไขไม่อ านวย  ประจวบ
เหมาะที่บริษัท อี เอฟ ดี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) เลิกกิจการ และบริษัทตั้งอยู่ในต าบลอุโมงค์ ต าบลบ้าน
เกิดของสามพ่ีน้อง จึงเปลี่ยนใจมาจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นที่นี่  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  คือ           
จัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ  เพ่ือการศึกษาต่อและเพ่ือการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา     
เล่าเรียนตามศักยภาพของตน  โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างเรียน  จบแล้วมี
งานท า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
 ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้ 

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
   - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       สาขาวิชาการบัญชี  สาขาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  
 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง 
 

๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดล าพูน ทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแบบฝนเมืองร้อน  ฤดูร้อนจะเริ่มเดือนมีนาคม  ฤดูฝน จะเริ่มเดือน
พฤษภาคม  และฤดูหนาวจะเริ่มเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่ง
ท าให้ฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และในเดือนพฤศจิกายน จะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน าความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทย วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๓  ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา ความจุนักเรียน/นักศึกษา
สูงสุด ๔๕๐ คน ตั้งอยู่เลขที่ 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 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๒ 

 

 ๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 เศรษฐกิจ : ประชาชนในจังหวัดล าพูนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

เนื่องจากมีพ้ืนที่ท าการเกษตรและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ     โดยมีพ้ืนที่ประมาณ  ๑,๗๘๘ ไร่ และพ้ืนที่ส่วนอุตสาหกรรมของ
เอกชน  ๑,๒๐๐  ไร่     รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่เขตในอ าเภอต่าง  ๆ   ทุกอ าเภอ  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน   

อ าเภอป่าซาง  อ าเภอแม่ทา   โดยจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร   รองลงมาจะเป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้  ทั้งนี้  เนื่องจาก ๓ อ าเภอ  อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดล าพูน  และมีอาณาเขต
ติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสาร ที่เอ้ืออ านวยต่อ
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากกว่าอ าเภออ่ืน  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องพ่ึงพา
วัตถุดบิ 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  ทั้งผ้าผืนส าหรับน าไปตัดเย็บผ้าซิ่น เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น  ผ้าปูโต๊ะ  ที่รองแก้ว-จาน    ในด้านการจ าหน่าย
ผ้าทอและผลิตภัณฑ์นั้น  โดยทั่วไปอาศัยตลาดใหญ่เป็นหลักคือ  กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่ 

     ผ้าไหมยกดอก  โรงงานผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล าพูน คือ โรงงาน
เพ็ญศิริไหมไทยซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบด้านลวดลาย สีสรร โดยอาศัยลายผ้าในสมัยโบราณประยุกต์
ปรับปรุงประกอบกับฝีมือที่ประณีต  ท าให้ผ้าไหมยกดอกของล าพูนมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักทั่วไป  

  ไม้แกะสลัก    แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอแม่ทา  มีการแกะสลักไม้จามจุรีเป็น
รูปคน สัตว์  เครื่องใช้และเครื่องประดับภายในบ้าน  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

        สินค้าหัตถกรม   ล าพูน  มีการส่งออกไปจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่า
ปีละหลายล้านบาท    โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเครื่องใช้  และเครื่องตกแต่งบ้านใน
ลักษณะการเลียนแบบของโบราณ  ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ 

   ๓) สินค้าอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ ได้แก่   สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมบริษัทเครือสหพัฒน์  อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ได้แก่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   อาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 
อัญมณีและเครื่องประดับ  เครื่องหนัง   เสื้อผ้าส าเร็จรูป ฯลฯ 
 เขตการปกครอง 

 จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค 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 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๓ 

 

 
๒ สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕56 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕57  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
วิทยาลัยมีดังนี ้ 

 
๒.๑ จ านวนผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  

ตารางท่ี ๓ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

บร
รจ

ุ 

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 3 2 1 - - 3 - ๑ 2 - 
สาขาวิชาการตลาด 1 1 - - - 1 - ๑ - - 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ๑ ๑ - - - ๑ - ๑ - - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ ๓ - - ๓ - - 2 1 - 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2 2 - - - 2 - - 2 - 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  3 - - 3 3 - - 1 2 - 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 - - 2 2 - - - 2 - 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 2 - - 2 1 1 - - 2 - 

รวมทั้งหมด 20 ๑2 1 7 10 10 ๑ 8 11 - 
 
ตารางท่ี 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

งชั่
วค

ราว
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ า
กว่

า 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ป.
ตร

 ี

สูง
กว่

า ป
.ต

ร ี

งานบริหารทั่วไป 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 
งานบุคลากร - - - - - - - - - - - 
งานการเงิน - - - - - - - - - - - 
งานการบัญช ี - - - - - - - - - - - 
งานพัสด ุ - - - - - - - - - - - 
งานอาคารสถานท่ี - - - - - - - - - - - 
งานทะเบียน - - - - - - - - - - - 
งานประชาสัมพันธ์ - - - - - - - - - - - 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๔ 

 

งานตามโครงสร้างบริหารวิทยาลัย 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
ก.พ

. 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

ราว
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ า
กว่

า 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ป.
ตร

 ี

สูง
กว่

า ป
.ต

ร ี

งานวางแผนและงบประมาณ - - - - - - - - - - - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - - - - - - - - - - - 
งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - - 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

- - - - - - - - - - - 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

- - - - - - - - - - - 

งานส่งเสรมิผลิตผลการค้า - - - - - - - - - - - 
งานกิจกรรม - - - - - - - - - - - 
งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - 
งานปกครอง - - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวและจดัหางาน - - - - - - - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา - - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษ - - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- - - - - - - - - - - 

งานวัดผลและประเมินผล - - - - - - - - - - - 
งานวิทยบริการและห้องสมดุ - - - - - - - - - - - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี - - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรยีนการสอน - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 
๓ ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในวิทยาลัยตามโครงการสร้างการ
บริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 
 
 
 



 

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

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
งานสวัสดิการฯ 

 

งานโครงการพิเศษฯ 

 

งานทะเบียน 

 

งานประชาสัมพันธ ์
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

 
คณะกรรมการอ านวยการสถานศกึษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานบุคลากร 
 

งานการเงิน 

 

งานการบัญช ี

 

งานพัสด ุ
 

งานอาคารสถานท่ี 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

งานความร่วมมือ 

 

งานกิจกรรม 

 

งานครูที่ปรึกษา 

 

งานปกครอง 

 

งานแนะแนวฯ 

 

สาขาวิชาบัญช ี

 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 

สาขาวิชาธุรกจิค้าปลีก 
 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 

 

งานประกันคุณภาพฯ 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 
 

งานสื่อการเรยีนการสอน 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖ 

 

๔ เกียรติประวัติของวิทยาลัย 
 รางวัลและผลงานของวิทยาลัย/สาขางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่
ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

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

ดังต่อไปนี้ 
1)  โล่รางวัล บุคคลแบบอย่าง คนดี  คิดดี  สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล        

“พระกินรี” ประจ าปี  2558 ประทานโดย มรว.สมลาภ  กิติยากร  เลขานุการในพระองค์        
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 

2)  โล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” (รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี) 
ประจ าปี 2558 โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประทาน
โดยฯพณฯ  นายอ าพล เสนาณรงค์  องคมนตรี 

3)  โล่รางวัล ศรีเทพคนดีของแผ่นดิน งานประทานรางวัลศรีเทพคนดีของแผ่นดิน จากสภา
เครือข่ายเพ่ือความมั่นคงประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่  วันที่          
8 เมษายน  2558  

4)  โล่รางวัลระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) จากรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย       
ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

5)  โล่รางวัลผู้บริหารแห่งปี ( CEO THAILAND AWARDS) จากรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

6)  รางวัลศูนย์บริการวิชาชีพ จากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา ณ ศูนย์
ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

นักเรียน / นักศึกษา   
นักเรียน  /  นักศึกษาได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้  
1)  นางสาวอีฮาย  จะแฮ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทาน จากองค์กรบริหารส่วน

จังหวัดล าพูน ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดล าพูน วันที่ 21 มกราคม 2559 
2)  นางสาวชนากานต์  อะริวันนา รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน จากองค์กร

บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดล าพูน วันที่ 21 มกราคม 2559 
3)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ วิทยาลัยได้รับเหรียญรางวัล 
ดังนี้ 

 เหรียญทอง 
 1. นางสาวสุจิตรา   อินชัย 
 2. นางสาวค าสา  จะคือ 
 3. นางสาวปวรรัตน์ มียิ่ง 
 4  นางสาวชนากานต์  อะริวันนา 
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 เหรียญเงิน 
 1. นางสาวทัศนริฌา  สุขแก้ว 
 เหรียญทองแดง 
 1. นายธันวา   ก๋าอุโมงค์ 
 2. นางสาวแสงเดือน กอด ี
 3. นายธีรศักดิ์ วิศร 
 4  นายอุดมศักดิ ์ กลั่นกลิ่น 
4)  รางวัลบ าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธ

สมาคมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ดังนี้ 
 1. นายปาน    ลุงติ 
 2. นาย ปรีชา   แซ้ท้าว 
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๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕8 ซึ่งประชาคมของวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

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

ทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธภิาพ 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐาน ทักษะใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
- พัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับงานอาชีพ และสภาพท้องถิ่น 

๓. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา - ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ - มีการให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- มีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๖. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- มีกิจกรรมพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่หลากหลาย 

๗. การประกันคุณภาพ -  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและผ่านการประเมิน
วิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

๘. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น - มีการจัดการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น ที่ตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ซ่ึง 
ประชาคมของวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย 

- ผู้เรียน ครู และบุคลากรมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในวิทยาลัย 

๒. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท - นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ หรือมี
การทะเลาะววิาททั้งภายในและภายนอกวิทยาลยั 

๓. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด - นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องไม่ข้องแวะกับสิ่งเสพติด
ทุกประเภท 

๔. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

- นักเรียน นักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษา รวมทั้ง
ไม่ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาว 

๕. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม - นักเรียน นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่
หมกมุ่นในการพนันและมั่วสุม 
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ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของวิทยาลัย 

 
๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย  

วิสัยทัศน์ 
         ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม  ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจ 

 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือสร้างทักษะ การแก้ปัญหา สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและ
ประเทศชาติ ชี้แนะทางเลือกให้กับชุมชนและสังคม บริการทางวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรับรู้ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม วิจัยและสร้างคุณค่า
ความเข้าใจชีวิตและชุมชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

อัตลักษณ์ 
                     รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 

เอกลักษณ์ 
  วินัยดี  วิชาการเด่น  จิตอาสาเข้ม  มีรายได้ระหว่างเรียน 
 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพและท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มุ่งม่ัน

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  สามารถอยู่ในองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
4. ปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้อบอุ่น

เสมือนบ้าน 
5. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนให้ไดม้าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา (แผนงาน) 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒.  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร   
๓.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๔.  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 

 ๕.  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 
 ๖.  ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย  
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ที่วิทยาลัยใช้จริง 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่     ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 14 โครงการ 
๑.  โครงการส ารวจ

ติดตามนักเรียน 
นักศึกษาขาด
เรียน 

1.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตนล์ าพูน พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.พิพัฒน์ 
 

๒.  โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และประสาน
สัมพันธ์
ผู้ปกครอง
นักศึกษา 

1. ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนว
ทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน 

2. ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน อย่างมี
ความสุขต่อการเรยีน  รับทราบนโยบายของ
โรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน ร้อย
ละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

3,000 อ.พิพัฒน์ 
 

๓.  โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะและ
จัดท าแผนการ
เรียนที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
สู่เศรษฐกิจอาเซยีน 

ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จ านวน 2 
หลักสูตร คือประเภทสาขาวิชา พณิชยการ  
สาขางานธุรกิจค้าปลีก และประเภท
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

5,000 อ.พิพัฒน์ 
 

๔.  โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียนหน้าเสา
ธง 

นักเรียนได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน และ
พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติตนที่ตรงกันร้อยละ 
80  

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.นฤมิตร 
 

๕.  โครงการ
โรงเรียนสีขาว 

1. วิทยาลัยเข้าร่วมโครงการและรับการ
ประเมินผลประจ าปี  เพ่ือประกาศให้
เป็นวิทยาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติด

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

4,000 อ.นฤมิตร 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๑ 

 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และอบายมุข 
2. ผู้น าชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าทางศาสนาใน

ชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู ่ ให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการวิทยาลัยสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๖.  โครงการส่งเสริม
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 1  มีความรัก
และภาคภูมิใจในสถาบันของตนมีความรักความ
สามัคคี ในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน    อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
คุณภาพของ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย อีกทั้งการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง  จะเป็นสิ่งเสริมสร้างให้
การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

15,000 อ.นฤมติร 
 

๘.  โครงการวันไหว้
คร ู

ครู- อาจารย์ และ นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนเข้าร่วม
พิธี  ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.สุรศักดิ์ 
 

๙.  โครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา 

1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูน เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 

2. ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูน รวมทั้งประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.สุรศักดิ์ 
 

10. โครงการ
ปลูกฝัง
จิตส านึกด้าน
การรักชาติ 
เทิดทนูพระ 

 มหากษัตริย์ 
 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมื อในการท า
กิจกรรมร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.สุรศักดิ์ 
 

11. โครงการรดน้ า
ด าหัว 

1. ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนเข้าร่วมพิธี   
ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,000 อ.สุรศักดิ์ 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๒ 

 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.  ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนเข้าร่วม
รณรงค์รักษาและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

12. โครงการการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. ครู  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ กษ า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80  

2. โครงการมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 80 ตาม
เป้าหมายของวิทยาลัย 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

12,214 อ.สุรศักดิ์ 
 

13. โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน      ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

2,000 อ.สุรศักดิ์ 
 

14. โครงการจัด
อบรมและ
เยี่ยมชมศูนย์
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
เทศบาลต าบล
อุโมงค์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้  ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

3,000 อ.จุฬาภรณ์ 
อ.วาฑิต

  

            รวม 14 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  50,214  
กลยุทธ์ที่     ๒      เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร  5 โครงการ 
๑. โครงการนิเทศ

ครูผู้สอนตาม
รายวิชา 

1. ครูทุกคนร่วมกิกกรรมนิเทศการเรยีนการสอน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียน
การสอน 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

- อ.พิพัฒน์ 
 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการ เรียน

1. มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธภิาพในการประมวลผลการเรียนรู้
และเพียงพอกับความต้องการใช้งานใน
กิจกรรมต่างๆ  

2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์     

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,500 อ.พิพัฒน์ 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๓ 

 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การสอนรายวิชา ร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกรายวิชาอยู่ใน ระดับดี – ดีมาก 

3.  โครงการศึกษาดู
งานตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ไห้มคีวามรู้ ทักษะ 
และด าเนินชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 

2. นักเรยีน นักศึกษา มีความรู้ความ และ
ทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 
80 

3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80 

4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูม ปัญญา
ไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง ด ารงซึ่ง
ความเป็นไทยร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

25,000 อ.จุฬาภรณ์ 
อ.วาฑิต

  

4. โครงการส่งเสริม
ความรู้และ
ทักษะการท า
ผลงานทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 
หรือ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู ้
และทักษะการท าผลงานด้านวชิาการ วชิาชีพ 
หรือจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการท า
ผลงานด้านวชิาการ วิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ท าผลงานด้านวชิาการ วชิาชีพ หรอื
จรรยาบรรณวชิาชีพได้ครูผู้สอนมผีลงานวิจัย 
นวัตกรรม สื่อการสอน ครบทุกรายวิขา 

 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

5,000 อ.จิรนันท์ 
 

5. โครงการจัดหา
ครูสอนชาว
ต่างประเทศ 

นักเรียนชั้นปวช. 1 และปวส. 1 มี
พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเกิด
ความพร้อมพ้ืนฐานในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

10,000 อ.จิรนันท์ 
 

            รวม  5 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41,500  



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๔ 

 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่   ๓   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 8 โครงการ  
1.  โครงการ

ประเมินการ
บริหารงานและ
ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ๘๐ 

2. ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนรว่ม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ
ร้อยละ  ๘๐ 

3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ ๘๐ 

4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษาร้อยละ 
8๕ 

5. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลาร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

3,500 อ.จิรนันท์ 
 

2.  โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ 

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์วิทยาลัย
ตลอดระยะเวลา 12 เดือน 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

- อ.นฤมิตร 
 

3. โครงการ
พัฒนาการใช้
โปรแกรมบริหาร
งบประมาณ 

ร้อยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการท า
บัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

24,000 อ.นฤมิตร 
 

4. โครงการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 

บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทย
บริการ มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียน
การสอน ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 ม.ีค. 59 

123,278 อ.สุรศักดิ์ 
 

5.  โครงการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

ห้องประชาสัมพันธ์ มีความสวยงาม เป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน เอ้ือต่อการให้บริการ ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

46,500 อ.นฤมิตร 
 

6 โครงการจัดหา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ปวช1 ปวส.1 18 พ.ค. 58 .- 44,300 อ.วาฑิต
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๕ 

 

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วัสดุและอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ทุกคน 
มีการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นมีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 

4 มี.ค. 59 

7 โครงการ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ 

ครุ ภัณฑ์ที่ ช า รุ ด ไ ด้ รั บ กา รดู แ ลและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

6,250 อ.วาฑิต
 

8 โครงการจัดท า
แผนงาน
สถานศึกษา 

วิ ท ย า ลั ย มี แ ผ น พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า 
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

- อ.นัทธ์หทัย 
 

รวม  8 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 247,828  
กลยุทธ์ที่  ๔    พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 2 โครงการ  
1.  โครงการศึกษาดู

งานนอกสถานที่ 
1. นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการผลติสินค้าการตลาด การบัญช ี
ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ และภาษา
ค่างประเทศธุรกิจ 

2. คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

10,000 อ.สุรศักดิ์ 
 

2. โครงการ ๕ส. 
ภายใน
สถานศึกษา 

๑. อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน
ร่วมกิจกรรม ๕ ส. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. กิจกรรมที่ท ามีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
๙๐ ตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

1,500 อ.สุรศักดิ์ 
 
 

รวม  2 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,500  
กลยุทธ์ที่ ๕   สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 3 โครงการ  
1.  โครงการแนะ

แนวโรงเรียน  
1. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้าน

การศึกษา 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี

ผลการเรียนดีและมีจิตอาสาไปทัศน
ศึกษาที่วิทยาลัย 

3. จัดแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน
โรงเรียนในเขตบริการและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 300 คน 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

15,000 อ.พิพัฒน์ 
อ.กาญจนา
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แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  
ระหว่าง 

วัน  เดือน  
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 1 ครั้ง 

5. จัดป้ายนิเทศในห้องแนะแนว 4 ป้าย 
2.  โครงการจัด

ฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้กับประชาชน 
และผู้สนใจ
ทั่วไป 

นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนที่สนใจ  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลอุโมงค์ จ านวน  100 
คน 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

3,500 อ.กมลรัตน์
 

๓.  โครงการจัด
ฝึกอบรมหา
รายได้พิเศษให้
นักเรียน 
นักศึกษายาม
ว่างโดยท า
ดอกไม้ประดิษฐ์
ส่งนอก 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 30 คน 
2. นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์มาใช้ได้

จริง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและการ
เรียนการสอนทั้งมีความภาคภูมิใจในการ
ช่วยเหลือสังคม 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

2,000 อ.จุฬาภรณ์ 
อ.สาวิตรี

  

รวม  3 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,500  
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ ๒ โครงการ 
1.  โครงการจัดท า

โครงการ/
สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของ
ผู้เรียน 

นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย จัดท า
โครงการ/สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

26,722 อ.พิพัฒน์
 อ.จุฬาภรณ์ 

 

2.  โครงการจัดท า
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 

ครู จั ดท านวั ตกรรมสิ่ งป ระดิษฐ์ ง าน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

18 พ.ค. 58 .- 
4 มี.ค. 59 

12,950 อ.พิพัฒน์
 อ.จุฬาภรณ์ 

 

รวม  2 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39,672  
สรุปรวมทุกกลยุทธ์จ านวน 34 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 411,214  
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 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  255๘ 
  1. กลยุทธ์ 1  14  โครงการ  ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ                
                 2. กลยุทธ์ 2  5 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ                
  3. กลยุทธ์ 3 8 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ                
  4. กลยุทธ์ 4  2 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ            
   5. กลยุทธ์ 5  3 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ            
  6. กลยุทธ์ 6  2 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ            
 
  รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ -  โครงการ          
 
 การใช้งบประมาณตามโครงการ 
  งบประมาณท่ีใช้ไปจริง 411,214 บาท 
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศกึษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖  ด้าน ล้อตามกลยุทธ์สถานศึกษา (แผนงาน) ดังนี้ 
  

กลยุทธ์สถานศึกษา 
(แผนงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายความส าเร็จ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน -  พัฒนาหลักสูตรพาณิชยกรรม
โดยความร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พันธกิจครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ดา้น
การผลิตบุคลากร สินค้า และพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม ่และต่อยอดการวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้  

- นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดล าพูน มีการพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ท าให้เป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพในด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

๒. เพ่ิมศักยภาพครูและ
บุคลากร   

-  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชยกรรมทั้งการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมซึ่งจะท า
ให้การผลิตก าลังคนของวิทยาลัย
ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอาเซียนและของ
โลก  

-  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดล าพูน น าความรู้ไปพัฒนา
และประกอบอาชีพ 

๓. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

-  ศึกษาวิจัยเพ่ือผลิตคิดค้น
นวัตกรรมใหม่และเพ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดและ
กลุ่มชุมชนพืน้ที่และถ่ายทอด
ความรู้สู่การสร้างอาชีพได้ 

-  นักเรียน นักศึกษา มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริง ท าให้มีความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกท้ังสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 

๔. พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรและการสอน 

-  รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผู้ประกอบการพาณิชยกรรม 
 

 

๕. สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือทาง
การศึกษา 

-  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนา
ด้านผู้ประกอบการทั้งทางวิชาชีพ
แ ล ะ ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
   

-  มีแหล่งปฏิบัติงานจริง สร้าง
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
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กลยุทธ์สถานศึกษา 
(แผนงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายความส าเร็จ 

๖. ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดความรู้ 

-  พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานฝีมือ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ใน
ชุมชนท้องที่ ให้มีความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการและแข่งขัน
ได้ 

-  ประชาชนมีอาชีพ ได้รับการ
พัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มั่น
คั่ง มั่นคง 
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4 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึง
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๑. ด้านความปลอดภัย 

ของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายใน
วิทยาลัย 

- ชี้แจงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน 

- ผู้เรียน ครู และบุคลากรมีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. ด้านการทะเลาะวิวาท - สังเกต และสอดส่องพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

- นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่สร้าง
ความแตกแยกในหมู่คณะ หรือมีการ
ทะเลาะวิวาทท้ังภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

๓. ด้านสิ่งเสพติด - ตรวจสุขภาพ ปีละ ๑ ครั้ง  
- ตรวจสารเสพติด ปีละ  ๒ ครั้ง 

- นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องไม่ข้อง
แวะกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 

๔. ด้านสังคม เช่น การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- ตรวจสุขภาพ ปีละ ๑ ครั้ง  
- ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในสาขาวิชา 

- นักเรียน นักศึกษาต้องมีความรู้ใน
เรื่องเพศศึกษา รวมทั้งไม่ประพฤติ
ผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาว 

๕. ด้านการพนันและการ
มั่วสุม 

- สังเกต และสอดส่องพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

- นักเรียน นักศึกษาต้องประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ไม่หมกมุ่นในการพนัน
และมั่วสุม 
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5. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,548,951.72 - เงินเดือนครู 2,407,500.00  
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 1,900.00 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 205,000.00  
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

รายหัวนักเรียน 
1,676,829.10 - ค่าตอบแทนครูและ

บุคลากร 
45,000.00  

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 13 ปี 493,945.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที ่ 190,498.00  
- เงินอุดหนุนโครงการ

เสริมสร้างต่าง ๆ  
- - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก 
-  ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 
-  ส าหรับการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
-  ส าหรับการบริหาร

จัดการทั่วไป 

85,042.00 
 

76,240.00 
 

14,900.00 
 

65,970.00 
 

 

- เงินบริจาค - - งบในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

39,672.00  

- รายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน 

41,200 - งบด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้าน
การปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

55,890.00  

  - งบพัฒนาบุคลากร 73,500.00  
  - ค่าสาธารณูปโภค 230,735.50  
- อ่ืนๆ 8,681.00 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 791,389.12  
รวมรับ 3,771,506.82 รวมจ่าย 5,281,336.12  
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6 การพัฒนาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๑. การประเมินคุณภาพภายนอก  
 

ยังไม่ได้รับการประเมิน 
 

 

๒. การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 

 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของนักศึกษา มี
บางสาขาที่จ านวนร้อยละชองนักศึกษาผ่านตาม
เกณฑ์นอ้ย 

2.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาองค์ประกอบด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ชัดเจนในบาง
รายวิชา 

3.สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผล
จากการสอนด้ายเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา 

4.สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
รวมทั้งการสรุปผลโครงการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพ่ือให้สามารถน าผลที่ได้ไปประยุกด์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 

5.สถานศึกษายังไม่มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล 

6.สถานศึกษายังไม่มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
7.สถานศึกษาขาดการจัดระบบการให้ทุนการศึกษา 
8.สถานศึกษายังไม่มีการน าผลการประเมินการพัฒนา

ผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไปปรับปรุง
และพัฒนา 

9.สถานศึกษายังไม่มีการน าผลการประเมินการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ไปปรับปรุงและพัฒนา 

10.สถานศึกษายังไม่มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

- ประชุมหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน 
 
- จัดอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาองค์ประกอบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดอบรมการจัดการสอนด้ายเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 
 
 
- จัดให้มีการท าวิจัยชั้นเรียนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดหาโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
-จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีละ 2 ครั้ง 
-จัดโครงการการให้ทุนการศึกษานักศึกษา 
-จัดท าโครงการประเมินการพัฒนาผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
-ประเมินความพึงพอใจโครงการดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ไปปรับปรุงและพัฒนา 
-น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาและผู้เรียนไปปรับปรุงและพัฒนา 

11.สถานศึกษายังไม่มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 

12.สถานศึกษายังไม่มีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

13.สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการให้นักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก 
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 
14.สถานศึกษายังไม่ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตามการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ผู้เรียนไปปรับปรุงและพัฒนา 
-จัดท าโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
-จัดท าโครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
-ก าหนดมาตรการที่เด็ดขาดในการให้นักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
-จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ ๓ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้  
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  ๙  ตัวบ่งชี ้(ยกเว้น ตัวบ่งชี้ ๑.๖)    
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้แจ้งใหค้รูผู้สอน   ผูเ้รียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ ปวส.  
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้ 
 1. มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
 3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่
ปรึกษาของทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม โฮมรูม
สัปดาห์ละ ๓๐ นาที  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 9. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕8   มีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ระดับ ปวช. ร้อยละ 84.87 และระดับ ปวส.ร้อยละ 100.00  ในภาพรวมทั้ง ๒ ระดับ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 92.91 เมื่อเทียบกับผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน อยู่ในระดับ
เกณฑ์การตัดสินดีมาก 
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ผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวชิา/สาขางาน 
ชั้น
ปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/     
การบัญชี 

1 10 - 10 10 100.00 
2 8 - 8 6 75.00 
3 - - - - - 

พณิชยการ/       
การตลาด 

1 18 3 15 13 86.66 
2 13  13 10 76.92 
3 - - - - - 

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

1 9 3 6 4 66.66 
2 35 5 30 25 83.33 
3 - - - - - 

พณิชยการ/
ธุรกิจค้าปลีก 

1 6 1 5 5 100.00 
2 5  5 3 60.00 
3 - - - - - 

พณิชยการ/
ภาษาต่าง 

ประเทศธุรกิจ 

1 5 - 5 5 100.00 
2 8 - 8 8 100.00 
3 - - - - - 

อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า 
1 17 3 14 12 85.71 
2 - - - - - 
3 - - - - - 

รวม ปวช.  134 15 119 101 84.87 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 
1 21 2 19 19 100.00 
2 8 - 8 8 100.00 

การตลาด 
1 2 - 2 2 100.00 
2 5 2 3 3 100.00 

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 

1 - - - - - 
2 1 - 1 1 100.00 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 6 - 6 6 100.00 
2 7 - 7 7 100.00 

ภาษาต่าง 
ประเทศธุรกิจ 

1 - - - - - 
2 4 - 4 4 100.00 
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หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวชิา/สาขางาน 
ชั้น
ปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรม 

ช่างไฟฟ้า 
1 70 5 65 65 100.00 
2 -  - -  

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  

1 3 - 3 3 100.00 
2 - - - -  

ช่างก่อสร้าง 
1 17 - 17 17 100.00 
2 - -    

รวม ปวส.  144 9 135 135 100.00 
รวม ปวช. และ ปวส.  278 24 254 236 92.91 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 

 
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. ใบรายงานเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการวางแผนและจัดท าโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เน้นทักษะฝีมือจากการปฏิบัติงานจริง
ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้เตรียมด าเนินการตามโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการโดยการส่งนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.๒ , ๓ และ ปวส.๒ ไปฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการนิเทศและติดตามผลการ
ฝึกงานและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปี
การศึกษา  ๒๕๕๗ เป็นปีแรกยังไม่มีนักศึกษาฝึกงาน  จึงยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
๓ ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ แต่จะ
เตรียมส าหรับปีการศึกษาต่อไป โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง และ
บุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า ๕ คน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating scale ) ๑-๕ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียน ทั้ง ๓ 
ด้าน  มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
     คุณภาพของผู้เรียน ใน ๓ ด้าน คือ 
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕8  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ จ านวน 20 แห่งและบุคคลใน
ชุมชนจ านวน 30 คนและด าเนินการออกส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน น าผลการประเมินที่ได้มาสรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
สถานประกอบการที่ให้ข้อมูลจ านวน   20 แห่ง 
บุคคลในชุมชนที่ให้ข้อมูลจ านวน   30 คน 
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ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
สร้าง

เครื่องมือเพ่ือ
เก็บข้อมลู  

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = 1 20 30 20 30 100 100 
รวม 50 50 100 

     ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
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)  และมีผลตาม (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูนจึงได้มีนโยบายให้
วิทยาลัยในสังกัดร่วมกันด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการ
จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  และกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพของจังหวัดขึ้น   โดยให้แต่ละ
วิทยาลัยจัดผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว   
 ความพยายาม 
 ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  การตลาด คอมพิวเตอร์ธุ รกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก และ 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
  1.  การประชุมชี้แจงผู้เรียนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2.  การจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา มีการบูรณาการที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
 3. มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 4. การด าเนินการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
 5. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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ผลการด าเนินการ 
 ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรา้งหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 

 

ปวช. 

พาณิชยกรรม/     
พณิชยการ/สาขางาน 
การบัญชี - - - 
การขาย - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - 
ธุรกิจค้าปลีก - - - 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - - 

รวม ปวช. - - - 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ/สาขาวิชา 
การบัญชี 8 8 100 
สาขาวิชาการตลาด 3 3 100 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 7 7 100 
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 1 1 100 
ภาษาต่าง 
ประเทศธุรกิจ 4 4 100 

รวม ปวส. 23 23 100 
รวม ทั้งหมด 23 23 100 

  
 จากตาราง พบว่า ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. 2 เข้าสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน 23 คน สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 รวมทั้งสิ้น 23 คน สอบผ่านเกณฑ์ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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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. รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ข้อสอบสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
 ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย  ได้แจ้งให้ครูผู้สอน   ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ 
ปวส. และ ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส.2 จะต้องท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net) 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุด ดังนี้ 
 1.  มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
 3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่
ปรึกษาของทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม โฮมรูม
สัปดาห์ละ ๓๐ นาที  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 9. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 10. มีการเตรียมโครงการ ติวเตอร์ V-Net  โดยมอบหมายให้ครูประจ าวิชาแต่ละวิชา
เป็นครูติวเตอร์ตามตารางการติวที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

สาขาวชิา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป ความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชา 

จ านวน
ผู้เรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน  ทั้ง 
2 วิชา ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลีย่

จากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขึ้น
ไป ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลีย่

จากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ

ขึ้นไป ร้อยละ 
สาขางานการ
บัญช ี

         

สาขางานการขาย          
สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

         

สาขางานธุรกิจค้า
ปลีก 

         

สาขา
ภาษาต่างประเทศ 

         

รวมท้ังหมด          
 
ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยกุต์/สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู ้
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีต้ังแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

ขึ้นไปจากการทดสอบทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 

สาขาวิชา การบัญชี 8 8 4 50.00 
สาขาวิชา การตลาด 5 5 2 40.00 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 7 7 2 28.57 
สาขาวิชา การจัดการธรุกิจค้าปลีก 1 1 0 0.00 
สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ         4   4 3 75.00 

รวมท้ังหมด 25 25 11 44.00 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.                    - - 
ปวส.                    2 ต้องปรับปรุง 
รวมค่าคะแนน         2 ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ฉบับที่ 1  -  ผลการทดสอบ  V-Net รายบุคคล 
ฉบับที่ 2 -  ช่วงสถิติระดับสถานศึกษาแปลตามองค์ประกอบ 
ฉบับที่ 3 -  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับสถานศึกษา 

                2.  รายงานการสอบ  V-Net  ระดับ  ปวส.
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย  ได้แจ้งให้ครูผู้สอน   ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ 
ปวส. และผู้เรียนในระดับชั้น  ปวช. ๓ และ ปวส.๒ จะต้องท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุด ดังนี้ 
 1.   มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
 3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู
 7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่
ปรึกษาของทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม โฮมรูม
สัปดาห์ละ ๓๐ นาที  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 9. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 10. มีการด าเนินงานตามโครงการ ติวเตอร์ V-Net  โดยมอบหมายให้ครูประจ าวิชาแต่
ละวิชาเป็นครูติวเตอร์ตามตารางการติวที่ก าหนดไว้ 
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 ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จ านวน
ผู้สอบผ่าน

เกณฑ์ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

 
 
 

ปวช. 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
สาขาวิชาพณิชยการ/ 
การบัญชี - - - - 
การขาย - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 
ธุรกิจค้าปลีก - - - - 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - - - 

รวม ปวช. - - - - 
 
 
 

ปวส. 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ 
การบัญชี 8 8 5 50.00 
การตลาด 5 5 1 20.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 1 14.29 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 1 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 4 3 75.00 

รวม ปวส. 25 25 9 36.00 
รวมทั้งหมด 25 25 9 36.00 

     
      ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปวช.                      - - 
ปวส.                      2 ต้องปรับปรุง 
รวมค่าคะแนน           2 ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2. รายงานการสอบ V-NET ระดับ ปวส. 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง  
 สรุป :  ยังไม่มีผลการประเมิน 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้แจ้งให้ครูผู้สอน   ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ ปวส.  
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุด ดังนี้ 
 1.  มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการ
จัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
 3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่
ปรึกษาของทุกห้องเรียน มีการพบปะครุที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรม โฮมรูม
สัปดาห์ละ ๓๐ นาที  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 9. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
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          ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

จ านวนผู้เรียนแรก
เข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 

ปวช. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/พาณิชย 
กรรม/พณิชยการ/สาขางานการบัญชี - - - 
สาขางานการขาย - - - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก - - - 
สาขางานภาษาต่างประเทศ - - - 

รวม ปวช. - - - 
ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/

บริหารธุรกิจ/ สาขาวิชาการบัญชี 11 8 72.72 
สาขาวิชาการตลาด 5 3 60.00 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 7 87.50 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 1 50.00 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 5 4 80.00 

                       รวม ปวส. 31 23 74.19 
รวมทั้งหมด 31 23 74.19 

             
            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. ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) 
2. แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนและจัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการได้งานท าของนักศึกษาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  
๑  ปี   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยวิธีการตอบแบบ
ส ารวจ  การสอบถามทางโทรศัพท์  ผ่านครูที่ปรึกษา  การส่งไปรษณียบัตร  ผ่านทาง  Facebook 
และอีกหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุด  และน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อสรุปต่อไป โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ที่ได้งานท าภายใน ๑ 
ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ  
 2. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 
 3. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ที่ศึกษาต่อภายใน๑ ป ี
พร้อมข้อมูลของวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ 
 4. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ที่ว่างงาน และ ที่ไม่
สามารถติดต่อได้ 
 
ผลการด าเนินการ 
 
หมายเหตุ  ก าลังอยู่ในขั้นของการด าเนินการ เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นปีแรก คือ ปีการศึกษา 2558 
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือวิทยาลัย หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ  ก าลังอยู่ในขั้นของการด าเนินการ เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นปีแรก คือ ปีการศึกษา 2558 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 2 ต้องปรับปรุง 
1.5 2 ต้องปรับปรุง 
1.6   
1.7 4 ดี 
1.8   
1.9   
รวม 3.83 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ  คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 -  04.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมนิผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น   

 ทางวิทยาลัย ได้มีการจัดการปรับพ้ืนฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่
มีปัญหาทางด้านการเรียนการสอน 
 

จุดควรพัฒนา   
 ควรหาสาเหตุในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบที่ลดลง 
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละวิชาของประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการออกพบปะสถานประกอบการ ชุมชน 
ท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา  ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ได้จัดท าแผนการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และได้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจข้อมูลและความต้องการของสถาน
ประกอบการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร โดยน ามาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕8 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ไม่มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

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

(4) ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 
100 

 
     ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 
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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  ๒๕๕8 
 

 ประเด็นการพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑. วิทยาลัยมีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 

                                 -  

๒. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- หนังสือเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
- บันทึกการประชุมในการร่วมพัฒนาหลักสูตร 

๓. วิทยาลัยมีการทดลองใช้หลักสูตร 
 

- บันทึกขออนุมัติหลักสูตร 
- การจัดท าแผนการเรียน 

๔. วิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตร - มีการประเมินหลักสูตรโดยการใช้แบบการประเมิน 
๕. วิทยาลัยมีการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑) 
– (๔)  ไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

- มีการน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก
สาขางาน 
 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔     จัดอยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตาม 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย  ได้ก าหนดรายละเอียดชั่วโมงสอน  ตารางการสอน โดยให้ผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 3. บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕8  แต่ละสาขาวิชา  ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 142  
รายวิชา ซึ่งได้มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน สมุดบันทึกหลังการสอน  ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองค์ประกอบ จ านวน  
17 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ เมื่อเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 17 คน  เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว   จัดอยู่ในระดับ ดีมาก   
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

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

มี 

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

มี 

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

มี 

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

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
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      ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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  ๒๕๕8 

สาขาวิชา / สาขางาน จ านวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด 

จ านวน
รายวิชา                
ที่สอน 

จ านวนรายวิชา            
ที่จัดท า

แผนการจัดการ
เรียนรูค้รบตาม
องค์ประกอบ 

จ านวนครูผู้สอนที่
จัดท าแผนครบตาม

องค์ประกอบ หมายเหตุ 
ครบทุก
รายวิชา 

ไม่ครบทุก
รายวิชา 

สาขางานการบัญชี 2 18 18    
สาขางานการตลาดและ
การค้าปลีก 

2 19 19    

สาขางานต่างประเทศ 2 21 21    
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        2 22 22    
สาขางานช่างไฟฟ้า  3 18 18    
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 2 18 18    
สาขางานช่างก่อสร้าง 2 18 18    
สาขาวชิาสามัญ 2 8 8    

รวม 17 142 142    
สรุป :  ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการสอนทุกรายวิชาครบตามองค์ประกอบ จ านวน 17 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐   เมื่อเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย จ านวน 17 คน 
  
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. ข้อมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. เอกสารแผนการเรียน/แผนก าหนดรายวิชาที่สอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพรายวิชา 
4. เอกสารแบบสรุปผลการส่งแผนการสอนและผลการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก 
  วิทยาลัยมีแผนงาน/โครงการและนโยบายโดยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
และให้ครูท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  ความพยายาม 
  วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทุกวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ครูแต่ละคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน 
4. ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  
๕.  ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน  

  ผลสัมฤทธิ์ 
  จากผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕8 พบว่าระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  
สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ ๕ ข้อ ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครู
แต่ละคนท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
ที่สอน 
 

ร้อยละ 100 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 1 คน           
ต่อ 1 รายวชิา 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 1 คน           
ต่อ 1 รายวชิา 

 
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 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

1. เอกสารแผนการเรียน/แผนก าหนดรายวิชาที่สอน 
2. ตารางสอน/ตารางเรียน 
3. แบบสรุปผลการส่งแผนการสอนและผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
4. เอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
5. รายงานการนิเทศการสอน 
6. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพรายวิชาที่รับผิดชอบสอนและบันทึกผล

หลังการสอน 
7. เอกสารสรุปผลการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๔๙ 

 

แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

 

สาขาวิชา / สาขางาน 

จ านวน
ครูผู้สอน
ทั้งหมด 

จ านวน
รายวชิา                
ที่สอน 

จ านวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

เป็น 
ไป
ตาม
แผน 
การ
สอน ร้อยละ 

การใช้
สื่อและ
เทคโน 
โลยีท่ี
เหมาะ 
สม ร้อยละ 

การ
นิเทศ 
และท า
บันทึก
หลัง
การ
สอน ร้อยละ 

การ
จัดท า
วิจัย

เพ่ือแก้ 
ปัญหา 

น าผลการ 
วิจัยไป
พัฒนา 
การเรยีน 
การสอน 

สาขางานการบญัช ี 2 18 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 2 2 
สาขางานการตลาดและ
การค้าปลีก 

1 19 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 1 1 

สาขางานต่างประเทศ 1 21 21 ๑๐๐ 21 ๑๐๐ 21 ๑๐๐ 1 1 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ        3 22 22 ๑๐๐ 22 ๑๐๐ 22 ๑๐๐ 3 3 
สาขางานช่างไฟฟ้า  3 18 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 3 3 
สาขางานช่างอเิล็กทรอนกิส์  2 18 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 2 2 
สาขางานช่างก่อสร้าง 2 18 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 18 ๑๐๐ 3 3 
สาขาวิชาสามญั ๒ 8 8 ๑๐๐ 8 ๑๐๐ 8 ๑๐๐ ๒ ๒ 

รวม / ค่าเฉลี่ย 17 142 142 ๑๐๐ 142 ๑๐๐ 142 ๑๐๐ 18 18 
 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาได้ ๕ ข้อ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ความตระหนัก 
  วิทยาลัยมีนโยบาย โดยก าหนดให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ
วัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  ความพยายาม 

  วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน และครูทุกคนในสาขาวิชา
การบัญชี ท าการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนโดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอนด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
  จากการปฏิบัติตามระบบของการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  ในปีการศึกษา ๒๕๕8  พบว่าระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

5 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๕๑ 

 

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  ๒๕๕8 

 ประเด็นการพิจารณา   
ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิด

คุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- ตารางการสอน 
 
 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ที่สอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดบันทึกหลังการสอน 
- ข้อสอบปลายภาค 
- ข้อสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน 

๔.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดบันทึกหลังการสอน 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

- สมุดวัดผลและประเมินผลของครูแต่ละวิชา 
- สมุดบันทึกหลังการสอน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการจัดการเรียนการสอน 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปี
การศึกษา ๒๕๕8  ของวิทยาลัยอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๕๒ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  ความตระหนัก 

วิทยาลัยมีการวางแผนและจัดท าโครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เน้นทักษะฝีมือจากการ
ปฏิบัติงานจริงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ   ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  ความพยายาม 
  วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 
ปวช. ๓ และ ปวส. ๒  ออกฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง  

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

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ผลสัมฤทธิ์ 

  จากการด าเนินงานในการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  
พบว่ามีระดับคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  ผลการด าเนินการ 

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

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๕๓ 

 

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 

แบบสรุประดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 

  

ประเด็นการพิจารณา   
ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนินการที่ท าให้เกิด

คุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการคัดเลือกสถานประกอบการ 
หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตนล์ าพูนได้ท าการคดัเลือก
สถานประกอบการให้ตรงกับสาขาที่ออกฝึกงานโดย
ออกแบบส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ
ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน 

๒.  วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการ
ฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 

- โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน  
- คู่มือการฝึกงาน พร้อมทั้งชี้แจงการบันทึกข้อมูลการ
ฝึกงาน ในคู่มือการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  

๓.  วิทยาลัยมีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

- เอกสารนิเทศการฝึกงาน  
- ค าสั่งครูนิเทศ 
- บันทึกการออกนิเทศ 
- รายงานผลการนิเทศ 

๔. วิทยาลัยมีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 

- เอกสารบันทึกการฝึกงาน 
- รายงานการฝึกงาน 
- วิทยาลัยได้ท าการวัดผลประเมินผลร่วมกับสถาน   
  ประกอบการโดยอิงเกณฑ์วัดผลของวิทยาลัย 

๕.  วิทยาลัยมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนได้ท าการ
ประชุมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังจากฝึกงานเสร็จ
เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕ ข้อ จัดอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๕๔ 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 
 

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

ภาพรวม 4.80 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 
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 
  ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  
  ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 สถานศึกษาควรด าเนินการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๒ ตัวบ่งช้ี 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยให้วิทยาลัยเป็นฐาน มีคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย มี
การจัดท าแผนบริหารจัดการวิทยาลัย มีการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 คณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของวิทยาลัยบริหารงานโดยมีแผนงานและพันธกิจที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  และปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การ
อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ความพยายาม 
 1. วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
 2. วิทยาลัยด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยไดม้ีการด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและมีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.13  และวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพปฏิบัติงาน 
.ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

4.13 

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 

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีคณะกรรมการวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๕8 
 
 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย อย่างน้อย ภาค
เรียนละ  ๑ ครั้ง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
 
 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การให้ความรว่มมือแสดงความคิดเห็นในแผนปฏิบัติการ 
- การรายงานประเมินตนเอง 
 

๔. วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของคณะ กรรมการ
วิทยาลัย หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติ งานร่วมกับ 
วิทยาลัยและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจของคณะ 
กรรมการวิทยาลัยค่าเฉลี่ย 4.13 

๕.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัย หรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- รายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัย 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยกับชุมชน  โดย
คณะกรรมการวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าวิทยาลัยจะด าเนินงานตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันนั้น  ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือ เป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ 
นอกจากนั้นยังให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางในการเรียนรู้และสามารถ
ก าหนดบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากร ทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง  และมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕ ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานอาชีวศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

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

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย   

  
ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครแูละบุคลากร ทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 

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

๒.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัย 

- แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8  
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8  

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

๔. วิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 

- รายงานการตรวจสอบภายในจากต้นสังกัด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

๕.  วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- รายงานการประชุม งานวางแผนและงบประมาณ 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  สามารถปฏิบัติตามประเด็นที่  ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕    อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๕๙ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก 
 อัตลักษณ์ (Identity) คือ ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัย  หรือลักษณะโดดเด่นของวิทยาลัย ควรเน้นที่การก าหนดภาพ
ความส าเร็จในตัวผู้เรียน  ดังนั้น  อัตลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี  จึง หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียน
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจน ให้มีความสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ 
(Uniqueness) วิทยาลัยที่หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
โดดเด่นเป็นหนึ่งของวิทยาลัย 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย มีขั้นตอนในการก าหนดอัตลักษณ์โดย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมา
ของวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัย  แล้วก าหนดอัตลักษณ์ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้อง
มีก่อนส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม 
พัฒนา และประเมินอย่างเป็นระบบ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จึงมีอัตลักษณ์ คือ “บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน” และเอกลักษณ์ คือ  “บริการ” 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

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

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๐ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 1 

 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการก าหนดอตัลักษณ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัย 

- วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 
 

๒.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการพัฒนาสถาน 
ศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัย ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ 

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ 

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการ 

- แบบประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
-  แบบสรุปผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

- แบบประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 
- โครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติได้ในประเด็น ๑, ๒, ๓ ,๔ และ ๕     อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย และมีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของบุคคล  
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ได้มีการจัดท าแบบประเมินระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัย 
โดยให้บุคลากรในวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น และตอบแบบประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากผลการวิจัยและรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ในเรื่องระดับคุณภาพการ
บริหารงานที่ได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัย ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของวิทยาลัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
พบว่ามีการปฏิบัติครบทั้งหมด ๕ ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

   
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๒ 

 

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    

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการวิทยาลัยตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

- แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 

๒.  วิทยาลัยมีการประชุมครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 

๓.  วิทยาลัยมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- สรุปผลโครงการประชุมผู้ปกครองและชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ี

๔. วิทยาลัยมีการน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการวิทยาลัย/วิทยาลัย คร ูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย 

- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน ที่มี
ข้อเสนอแนะจากครู/บุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๕8 
- รายงานการประชุมครูประจ าเดือน ที่มี
ข้อเสนอแนะจากครู/บุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕8 

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

- แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงาน และ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย ในปีการศึกษา 
๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๓ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยที่มีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์  ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเรียกใช้ได้สะดวกและตรง
ตามความต้องการ  จะช่วยให้วิทยาลัยสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็น
การสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา  หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ มี
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล เพราะ
สารสนเทศทั้งหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจ
แล้ว  ยังน าไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการด าเนินการต่างๆดังนั้น  
วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศโดยมีข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล
พ้ืนฐาน ๙ ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับวิทยาลัยที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ 
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล  มีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน โดยให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน
สามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัย โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕8 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 
สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.06 

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

         



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๔ 

 

 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาที่ต้องการ และ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและ   สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 
 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท 
และอาจมีข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับวิทยาลัย
ที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมี
ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล 

- เว็ปไซต์ของวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ 
- การส ารองข้อมูล ลง Hard disk แผ่นซีดี 
 

๒.  วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
 

- หน้าเว็ปวิทยาลัย การปรับปรุงเว็ปไซต์ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
- 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 

- วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบ
เครือข่ายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

๕.  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ของสถาน ศึกษาโดยเฉลี่ย  
๓.๕๑-๕.๐๐ 

- ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่าย
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ    
๔.06 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๕ 

 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยท าการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่าง
น้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการ มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง เช่น โครงการพบครูที่
ปรึกษา  โครงการตรวจสารเสพติด  โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขับขี่
ปลอดภัย และอ่ืนๆ โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและได้มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากผลการด าเนินงานส่งผลท าให้วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  ๕ ด้านได้แก่ด้าน
ความปลอดภัย  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  ความเสี่ย งด้านสังคม  
ความเสี่ยงด้านการพนันมั่วสุม  และการจัดระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/  ไมม่)ี 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่างน้อย  5 
ด้าน ได้แก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพตดิ ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสมุ โดยการมสี่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

ม ี

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ม ี
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ง ม ี
5. สถานศึกษามีความเสีย่งลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน ม ี

        

          ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๖ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น (1) 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  
โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย ๕ 
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการ มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผูเ้รียน และ
ผู้ปกครอง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทตรวจ
สุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย 

๒.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

- โครงการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน ปี
การศึกษา ๒๕๕8 

๓.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ 

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริหารความเสี่ยง 
ทั้ง 5 ด้าน วิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

๔. วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 

- แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน งานปกครอง 
- แบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
บริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน วิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕8 

๕.  วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน 
 

- รายงานผลการด าเนินงานผลการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง ๕ ด้าน 
- สรุปผลการบรหิารความเสีย่งของวิทยาลัยเทคโนโลยชีริน
รัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

 
สรุป : การจัดระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชรินรัตน์ล าพูนอยู่ในระดับ ดีมาก 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๗ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ความตระหนัก 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๙  ข้อที่ ๒๗ (๗)  ว่าด้วยเรื่องครูที่ปรึกษา   วิทยาลัยจึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานครูที่
ปรึกษาจัดท าโครงการอบรมครูที่ปรึกษาขึ้น มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา เพ่ือดูแลติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการเรียน และความประพฤติอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา   
 ความพยายาม 
 จากระเบียบของ สอศ. ดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ครู
ที่ปรึกษาประจ าชั้นของนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น โดยจัดให้ครูที่ปรึกษาพบปะกับนักเรียน -
นักศึกษา ตลอดจนการตรวจเครื่องแต่งกาย ระเบียบวินัยต่าง ๆ ช่วงเวลากิจกรรมทุกวันพุธ และ หลัง
เลิกแถวหน้าเสาธงทุกเช้า เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน รวมทั้งความประพฤติของนักเรียน -
นักศึกษา ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ของวิทยาลัยฯ ภายในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและจากการส ารวจสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  มีการจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติได้ ๕ ข้อ จัด
อยู่ในระดับ  ดีมาก     
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 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 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๘ 

 

          หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน   

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 

-โครงการค่ายปฐมนิเทศคุณธรรมน าวิชาการ
นักศึกษาใหม่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายปฐมนิเทศคุณธรรม
น าวิชาการนักศึกษาใหม่ 
- สรุปผลการด าเนินการค่ายปฐมนิเทศคุณธรรมน า
วิชาการนักศึกษาใหม่ 

๒.  วิทยาลัยมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้
ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา , สรุปผลการพบครูที่
ปรึกษา 
- สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 

๓.  วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

- บันทึกข้อความแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

๔.  วิทยาลัยมีแผนงาน  โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  
๑๐  ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

- หนังสือเข้าเรื่องมอบทุนการศึกษา 
- รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

๕.  วิทยาลัยมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  และ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

-  รายงานการประชุมยาเสพติด , รายงานผลการ
ตรวจคัดกรองสารเสพติด 
-  รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น ได้ ๕ ข้อ จัดอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๖๙ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนและท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามอย่าง
เป็นระบบ   ส่งเสริมให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน  เช่น การใช้ วัสดุ
อุปกรณ์   เครื่องมือ ครุภัณฑ์ การจัดแสงสว่าง การจัดพ้ืนที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  การจัดผัง
ห้องปฏิบัติการ มีระบบการป้องกันอัคคีภัยที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามโครงการจัดสภาพแวดล้อม โดยดูแลตกแต่งอาคาร ให้สะอาด
เป็นระเบียบสวยงาม ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวก  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  มีการจัดท าป้ายเตือน  
ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์  ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องเรียน  พร้อมปรับมุมพักผ่อนให้สวยงามยิ่งขึ้น 
มีมุมค้นคว้า  มุม IT   เป็นการเอ้ือต่อการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังได้สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูลการใช้อาคารเรียน  และการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์  รวมถึงสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   โดย
ให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น  เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยาลัย 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวม  พบว่าผู้รับบริการ 
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  ในปี
การศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕  ข้อ อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

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

 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๐ 

 

           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 ปฏิบัติตามประเดน็  1  ข้อ 1 

  
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย  
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ   

 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑. วิทยาลัยมีแผนงาน  โครงการในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย  และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัย และผู้เรียน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ๒๕๕8 
-  โครงการจัดสภาพภูมิทัศน์ อาคารเรียน 
-  โครงการสร้างห้องประชาสัมพันธ์ 
-  โครงการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 

๒.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ 

-  บันทึกการขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ 
-  รายงานการขอซื้อขอจ้าง 

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

-  รายงานการประเมินความพึงพอใจตามโครงการ 

๔.  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจตามโครงการ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๑ 

 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  ปฏิบัติตามประเด็นได้  ๕  ข้อ  สามารถอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8  โดยก าหนดให้มี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามลักษณะรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   โดยในทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ  ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ รับ- จ่าย พัสดุ ประจ าปี เพ่ือท าการ
ตรวจสอบรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ของแต่ละงาน / สาขางาน 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว และสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่าย
พัสดุประจ าปี 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย  มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามลักษณะรายวิชาต่าง ๆ  ที่อยู่ในสภาพสามารถใช้
งานได้ดี แต่ยังไม่เพียงพอรวมทั้งครุภัณฑ์บางอย่างก็มีความทันสมัยดี 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 โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
          ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๒ 

 

 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 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์   
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

  
ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท 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
เฉลี่ย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 
 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
๔.๓๙ 

๕.  วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 
 

- ข้อเสนอแนะเรื่องควรมีการจัดหาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและให้พอเพียงต่อ
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็น ได้ ๕ ข้อ จัด
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๓ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  
ได้เข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการ และวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มอบหมายให้บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย การทัศนศึกษา   การศึกษา
ดูงาน  การศึกษาต่อของบุคลากร  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จ านวน 10 คน ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง 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 ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ - 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ - 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ - 

 
         ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2 ต้องปรับปรุง 

 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๔ 

 

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 
แบบสรุประดับคุณภาพในการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
  

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท 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
หรืองานสรา้งสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

-ไม่มี- 

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถาน ศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

-ไม่มี- 

๔.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

-  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕8 
-  สนับสนุนเสื้อแบบฟอร์มให้แก่ครูและบุคลากร 
- โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นรดน้ าด าหวัแบบพ้ืนเมือง 

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

-ไม่มี- 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๕ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัด  ส าหรับจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่องบด าเนินการทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม  และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้วางแผนการใช้จ่ายภายใน  ตามที่ได้รับจัดสรรให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน-นักศึกษา ซึ่งงานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน และงานการบัญชี ได้จัดท าหลักฐาน
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   ส าหรับจัดซื้อวัสดุฝึกและ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา เปรียบเทียบกับ
งบด าเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรร 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 งบด าเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยเท่ากับ  621,249.50 บาท  ซึ่งวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ทุก ๆ สาขาวิชา
ตลอดจนระยะสั้น เป็นจ านวน  242,152 บาท รวมทั้งการให้งบประมาณในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 
งบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 
(3) 

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

621,249.50 

85,042 13.69 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วสัดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

รายได้ 41,200 
รายจา่ย  161, 282 25.55 มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

76,240 12.27 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนนุ
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนนิการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวตักรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

39,672 6.39 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนนิงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝงัจิตส านึกและ
เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

55,890 9.00 มี 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๖ 

 

                  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 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
-สรุปผลงบด าเนินงานทั้งหมดของวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕8 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

๒.  วิทยาลัยมีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
-สรุปผลแบบรายงานการฝึก 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

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

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
-รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ 
ส าหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ  

๔.  วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจดัประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
 

๕.  วิทยาลัยมีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านด้านการปลูกฝังจิตส านึก  และเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ ของงบด าเนินการ 

-สมุดคุมยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๗ 

 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ 5 ข้อ  อยู่ในระดับดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย  มีโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ โครงการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม 
 จากการด าเนินกิจกรรมและโครงการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ตลอดจนสถานประกอบการและห้างร้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัย  ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
ในปีการศึกษา  ๒๕๕8 สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕ ข้อ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาแล้วจัดอยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคณุวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

20  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน  ๆเช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ฯลฯ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการอาชวีศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

5  รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

      
                 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๘ 

 

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 

แบบสรุประดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี   
-โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย  
- โครงการเรียนร่วมมือกับสถานประกอบการ 

๒.  วิทยาลัยมีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

หนังสือเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก 

๓.  วิทยาลัยมีจ านวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศ และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการครู
คลังสมอง 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าฝึกงาน 
- สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละสาขา 
- หนังสือขอบคุณ 

๔.  วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อย
กว่า ๕ รายการ 

- การบริจาคเครื่องพิมพ์ในส านักงานจาก หจก.เวิรค์
ไวค์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- การมอบสื่อการเรียนการสอน โดยบริษัท ล าพูน
มิตรประสานยานยนต์ จ ากัด 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ
หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

- สรุปรายงานผลเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
ของแต่ละสาขาวิชา 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๗๙ 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 
3.10 2 ต้องปรับปรุง 
3.11 5 ดีมาก 
3.12 5 ดีมาก 

ภาพรวม 4.75 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 3.1 ถึง 
มฐ.ที่ 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 ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนบริหารการจัดการสถานศึกษา และมีการพัฒนาวิทยาลัย  
ตามอัตลักษณ์ 

2.  วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีโครงการ  การบริหารความเสี่ยง และมีระบบดูแลผู้เรียน       
อย่างใกล้ชิด 

3.  วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พัฒนาและ ดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานที่  

 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๘๐ 

 

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
1.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
 3.  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๘๑ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเป็นแหล่งที่ให้บริการด้านความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมุ่ง 
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ความช านาญในสาขาวิชาที่เรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมเพ่ือเป็นการให้บริการในการฝึกทักษะวิชาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ความพยายาม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕8  วิทยาลัยได้มอบหมายและแบ่งหน้าที่ให้ครูและนักเรียน นักศึกษาแต่
ละสาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป และโครงการ
จัดฝึกอบรมหารายได้พิเศษให้นักเรียน นักศึกษายามว่าง มีครู และบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการ  
แบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนนักศึกษา ทั้งหมดในปีการศึกษา 
๒๕๕๗   
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการด าเนินงานในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็นได้ ๕ ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
       ผลการด าเนินการ 

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
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.39 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๘๒ 

 

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 
 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กจิกรรมบริการ
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 และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ สรุปผลการด าเนินงาน 
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.39 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ในปีการศึกษา 
๒๕๕8  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 สื่อการสอนครบทุกคน 
 3. ครูผู้สอนได้น างานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดท าขึ้นไปพัฒนาการเรียนการสอนทุกรายวิชาจริง 
 4. ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้จริงและฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 1. ทางวิทยาลัยฯ  ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าผลงาน  โครงงาน  ชิ้นงาน และสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนเข้าประกวดร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือในระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 

- 
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มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้       
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัย  ของผู้เรียน 
 วิธีด าเนินการ  
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย ได้มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดการประยุกต์ใช้ 
         ความพยายาม 
          จากการที่วิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทุก
สาขาวิชา สาขางาน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ ทุกสาขางาน 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 
จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวน
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น 
และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

 
มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ   60 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ   30 

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

ร้อยละ  - 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 

 

 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน
จัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น 
ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดย
มีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และ
ระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เรียน 

 5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 

น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

- 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๘๖ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 
 ความตระหนัก   
 วิทยาลัยได้มีการมอบหมายนโยบายให้ครูทุกคนว่าจะต้องมีการจัดท า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ดังนั้น จึงได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะครู  และนักเรียน  
นักศึกษาในเรื่องของการจัดท าสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน  โดยมี โครงการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท านวัตกรรมและงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย และให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕8  ทุก ๆ สาขาวิชาได้มอบหมายให้ครู จัดท างานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ตามโครงการจัดท านวัตกรรม งานวิจัย เกีย่วกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนคนละ ๑ ชิ้น 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕8  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนมี จ านวนวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน โดยมีจ านวนทั้งหมด  17 ชิ้นจากคณะครู  จ านวน 17 คน  สามารถปฏิบัติ
ตามประเด็นได้  ๔ ข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอาชีวศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยมีครูผู้สอนทั้งหมด 17 คน ด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียน
การสอน พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย จ านวน 17 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนได้รับรางวัล จ านวน - เรื่อง 
 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 100 

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

ร้อยละ - 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดี 4 
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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 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในการบรหิารจัดการ  นวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์  งานสรา้งสรรค ์หรืองานวิจัยของครู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 

 

 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท า และ 
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๓.  วิทยาลัยได้จัดประกวด และได้น า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

๔.  วิทยาลัยได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยล าพูนต่อสาธารณชน 

- รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู 

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

- 

สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ  ดี 
 ๑.  มีจ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย จ านวน 18 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผลงานทั้งหมด 
          ๒.  มีจ านวนผลงานที่น าไปเผยล าพูนต่อสาธารณชน จ านวน 18 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของผลงานทั้งหมด 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 4 ดี 
5.2 4 ดี 

ภาพรวม 4 ดี 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 
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 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
กับครู และนักเรียน นักศึกษา 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 วิทยาลัยควรมีการส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู และ
นักเรียน นักศึกษา ประกวดตามเวทีประกวดทั้งในระดับชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ 
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก  จ านวน ๔ ตัวบ่งชี ้
 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรม  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามโครงการดังนี้ 

- โครงการวันไหว้ครู 
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

1) กิจกรรมวันพ่อ 
2) กิจกรรมวันแม่ 

- โครงการด าหัว 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดังกล่าวโดยครู และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ในปีการศึกษา  ๒๕๕8  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 เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

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

ค่าเฉลี่ย 

4.11 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  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  ๒๕๕8 
  

ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๑.  วิทยาลยัมีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทูนพระมหา กษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุ บ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

- โครงการวันไหว้ครู 
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
- โครงการด าหัววันสงกรานต์ 

๒. วิทยาลัยด าเนนิการใหผู้้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 
 
 
 

๓.  วิทยาลยัด าเนินการให้คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยทุกคนเข้ารว่มโครงการกิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

- วิทยาลัยด าเนินการให้บุคลากรของวิทยาลัยเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่งของวิทยาลัย 

- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 

๔.  วิทยาลยัมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจติส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผูเ้รียน  เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

๕.  วิทยาลยัมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกวิทยาลยั ที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  สง่เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลีย่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
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สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ในปีการศึกษา  ๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัยมีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรม  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามโครงการในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้ 

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

 ความพยายาม 
 วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา  ๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตาม
ประเด็น ๕ ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

2 โครงการ 
4 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยละ80.00 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่

มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.00 

          
 
         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 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการ กิจกรรม ๕ ส. ภายในสถานศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 
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แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 

  
ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

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

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

๒.  วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

๓.  วิทยาลัยด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในวิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

๔.  วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจติส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในวิทยาลัย และ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย ที่มีต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล การประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ กิจกรรม 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา   
๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกจิกรรม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ ตามโครงการการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 
โครงการจัดกิจกรรมดนตรี นันทนาการและการแสดง 

- โครงการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 1) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2) กิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ-ชลบุร ี
-. โครงการโรงเรียนสีขาว 
 1) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 1) กิจกรรมดูภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยทัย 
- โครงการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
 

 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ด าเนินการให้ครู และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการในปีการศึกษา  ๒๕๕8  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕ ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
   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 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ80.00 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก

คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 
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หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย ๔.๒ถ 

 

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 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 
แบบสรุประดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 
 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลยัมีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา 
และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
 
 
 

- โครงการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 1) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2) กิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ-ชลบุร ี
-. โครงการโรงเรียนสีขาว 
 1) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ 
 1) กิจกรรมดูภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยทัย 
- โครงการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 

๒.  วิทยาลยัด าเนินการให้ผู้เรยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

- สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
- ตารางเช็คชื่อ และรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๙๗ 

 

 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 
๓.  วิทยาลยัด าเนินการให้คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยทุกคนเข้ารว่มโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

- เอกสารบันทึกข้อความขอเชิญร่วมประชุม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๔.  วิทยาลยัมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ  โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ย  ๔.๒๕ 
 
 

๕.  วิทยาลยัมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกวิทยาลยัที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลีย่ ๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ย  ๔.๘๒ 
 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕8 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูนสามารถปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ  อยู่ในระดับดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีการวางแผนโดยมีกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
และมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ ตามโครงการ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

-  โครงการจัดอบรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
เทศบาลต าบลอุโมงค์ 

-  โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัย ด าเนินการให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปี
การศึกษา  ๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น ๕ ข้อ 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๙๘ 

 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2 โครงการ 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  ๔.15 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๙๙ 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบสรุประดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 
 ประเดน็การพิจารณา   ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน 

- แบบสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แบบสรุปโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการวิทยาลัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย และผู้เรียน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕8 
 
 
 

๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕8 

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

- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕8 
 
 

๕.  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
วิทยาลัยที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน เท่ากับ   
๔.๑5 

 
สรุป :  การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 
๒๕๕8  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๐๐ 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 

ภาพรวม 5 ดีมาก 
หมายถึง ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 6.1 ถึง 
มฐ.ที่ 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 านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
     -   



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรตัน์ล าพูน       ๑๐๑ 

 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยซึ่งอยู่ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕๕9 ของวิทยาลัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย 
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและยังได้ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  ซึ่งในการด าเนินการนั้น  ได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 จากการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 พบว่ามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ดี มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และได้มีการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ส่งผลให้เกิดการจัดระดับ
คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕8  ของวิทยาลัย  ที่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามประเด็น จ านวน ๕ ข้อเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาจัด  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

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 
 

แบบสรุประดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8 
 ประเดน็การพิจารณา ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การด าเนนิการที่ท าให้เกิดคุณภาพ 

๑.  วิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา
ของวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผูเ้รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

-  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย  
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ๒๕๕8 
 

๒.  วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ๒๕๕8 

๓.  วิทยาลัยได้จัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

- ปฏิทินการติดตามตรวจสอบงานประกัน 
- รายงานการตรวจติดตามการประเมินภายใน 

๔. วิทยาลัยได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

- SAR  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

๕.  วิทยาลัยได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕8 
- การด าเนินงานในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
สรุป :   การจัดระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕8  ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  อยู่ในระดับ ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ความตระหนัก 
 วิทยาลัย มีโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาซึ่งอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕๕9 ของวิทยาลัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย   
 ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้มีการประชุมของคณะครู และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่ต้อง
รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน และปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานอาชีวศึกษาของวิทยาลัย  มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยมีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ๒๕๕8  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 ปี

การศึกษา 2558 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6      
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รวม 24 4 - 3 - 
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ใน

เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี ้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี ้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 
รวม 4.50 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
หารด้วย 2 

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

 
จุดเด่น   

1. ส่งเสริมให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและ
ผู้ประกอบการ   

2. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ผ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

3. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละผ่ายงานให้เป็นไปตามแผน
แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
จุดควรพัฒนา   

1. วิทยาลัยควรเร่งส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงในบางมาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับ
ปรับปรุง  
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ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9   

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 23 ด ี
คะแนนเฉลี่ย 3.83 ด ี

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

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 24 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 2 ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 57 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 8 ด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ด ี

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

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
1. ระดับตัวบ่งชี้ 

 1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  32  ตัวบ่งชี้  
  (ไม่ได้ประเมิน 3 ตัวบ่งชี้) 
 1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน    -   ตัวบ่งชี้    

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน    7  มาตรฐาน  
 2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน    -   มาตรฐาน  
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3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                         ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น   

1. มีการจัดการปรับพ้ืนฐานความรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา
ทางด้านการเรียนการสอน 

2. มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างหลากหลาย และมีการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

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

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร สถานที่  
7. มีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย กับ

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
8. มีการส่งเสริมโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่อง 

9. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการ   

10. มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายงานในวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

11. มีการประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 จุดควรพัฒนา    

1.  ควรหาสาเหตุในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนและพัฒนาการคะแนนสอบที่ลดลง 
2.   สถานศึกษาควรสรรหา รายได้หรือของมีค่า จากผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอน 
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แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 ๑.  แผนพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัย   

๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 ๒) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๓) ส ารวจระดับคุณภาพการบริหารงานของฝ่ายบริหารและสาขางาน  
 ๒.  แผนพัฒนาผู้เรียน 

๑) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  
๒) โครงการพัฒนาผู้เรียนในระดับ ปวช. ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษา 
 ๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 
 ๓.  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

๑) โครงการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  
๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพท้องถิ่น 

 ๔.  แผนพัฒนาการจดัท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
๑) โครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานสู่ชุมชนและประกวดระดับชาติ 
๒) ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ๕. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
๑) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาน

ประกอบการหน่วยงาน ท้องถิ่น ชุมชน  
๒) สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยในการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาชีพให้แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น         
 ๖.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 

๑) สนับสนุนงบประมาณวัสดุฝึกและปัจจัยต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อการพัฒนาความรู้ของ
ผู้เรียน 

๒) จัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
 ๗.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ฝึกงานในสถานประกอบการและ

หน่วยงานต่าง ๆ 
๓) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
๔) ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
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 ๘.  แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 
๑) ส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือกับสถาน 

ประกอบการ ชุมชน 
๒) โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

๓  การช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ  จัดหาอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ เอกชน 

๔.  การช่วยเหลือด้านงบประมาณ  สนับสนุน  ในเรื่องของงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์จาก
หน่วยงานอื่น 

๕.  เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการปฏิรูป
การเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

๖  การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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บรรณานุกรม 
 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕. คู่มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

อาชีวศึกษา. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี. 
กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). ๒๕๕๕. คู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา.  บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จ ากัด, 
กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 
มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
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มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติที่ให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ประจ าปีการศึกษา 2559  
ในทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย 
   ลายมือชื่อ 

 
 
รศ.ดร.ชรินรัตน ์ พุทธปวน 

 
ผู้รับใบอนุญาต 

 
ประธานกรรมการ  

 
นายนิยม ฉินตระกุล 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
รองประธานกรรมการ  

 
นายเชาวลิต นุชนารถ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
กรรมการ  

 
นายวาทิต พุทธปวน 

 
ผู้แทนครู 

 
กรรมการ  

 
นายถวิล  เตจ๊ะวัน 

 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

 
กรรมการ  

 
นายรชต   กฤตธรรมวรรณ 

 
ผู้จัดการ 

 
กรรมการและเลขานุการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


