
 
 

 
 



ค ำน ำ 
 

     รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน  ประจ าปี
การศึกษา 2560  เล่มนี้  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินการประกันคุณภาพและมาตรฐาน  ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 
2559  ประกอบด้วยมาตรฐาน  4  ด้าน  จ านวน  14  ตัวบ่งชี้  วิทยาลัยเทคนิคน่าน  ได้ด าเนินการ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษาตามรายละเอียดของมาตรฐานที่   1 – 4  จ านวน  14  ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย  มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 2  ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  และ  มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  จ านวน  2  
ตัวบ่งชี้                      
                ขอขอบคุณ  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สาขาวิชา  และหน่วยงานภายใน  
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคน่านทุกคนที่ให้การสนับสนุนข้อมูล  ที่ท าให้รายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
                                                                                                   มิถุนายน  2561 
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ตอนที่ 1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2560 

 
ตัวบ่งชี้ 

 

มาตรฐานที่ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 3 4     7 3.5 
2 5 5 4 4 5 5 28 4.67 
3 4 1 5 5   15 3.75 
4 4 2     6 3 

รวม 16 12 9 9 5 5 56 9.33 
 
1.2  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
      1.2.1  ระดับตัวบ่งชี้ 
       1)  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”      จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ 
       2)  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”      จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
       3)  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”      จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 
       4)  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”     จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 
       5)  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้
      1.2.2  จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
                1)  วิทยาลัยฯ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามสาขาที่ต้องการ 
                 2)  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งของวิทยาลัยฯ 
                3)  บรรยากาศของสถานศึกษาเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการเรียนการสอน 
                4)  วิทยาลัยฯจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
                5)  เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทางด้านการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                         
                6)  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
                7)  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา 
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                8)  บุคลากรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  เช่น  การศึกษาดู
งานการอบรม 
                9)  บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านสิทธิและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ 
              10)  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเงินมีสถานะภาพคล่องตัว 
              11)  มีการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
              12)  วิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุฝึกด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
ครบถ้วน 
              13)  มีการส่งเสริมด้านครุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา 
              14)  ฝ่ายบริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในสถานศึกษา          
      1.2.3  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
                1)  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                2)  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความกระตือรือร้น  รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม  การมีภาวะผู้น า  และ  การกล้าแสดงออก 
                3)  การแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน  
                4)  การวางแผนจัดหาอัตราก าลังข้าราชการในงานและสาขาวิชาที่บุคลากรไม่เพียงพอ 
                5)  การวางแผนงบประมาณให้ได้รับงบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนใช้งบประมาณ 
ให้เพียงพอ  โดยเฉพาะงบประมาณจ้างครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ 
                6)  จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอตามรายการครุภัณฑ์ของสาขาวิชา  ที่มี
มาตรฐาน  ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและเนื้อหาสาระรายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
                7)  จัดท าโครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ เสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์  พร้อมใช้งานในกิจกรรมการเรียนรู้ 
                 8)  การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ควรจัดท าหลายรูปแบบ  เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ  สาธารณชน  
       1.2.4  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
                1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
                2)  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เกี่ยวกับการเรียนสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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                3)  การระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา 
                4)  การร่วมมือและบริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมท้องถิ่น 
                5)  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองเก่ียวกับค่านิยมการเรียนต่อปริญญาตรี   
 
 
 



ตอนที่ 2  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
      2.1.1  ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคน่าน   
      2.1.2  ที่ตั้ง :  เลขที่ 2  ถนนรอบก าแพงเมืองทิศตะวันตก  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน 
      2.1.3  โทรศัพท์/โทรสาร :  หมายเลขโทรศัพท์  054-710962;  โทรสาร  054-710711 
      2.1.4  Website : www.technicnan.ac.th 
      2.1.5  E-mail address : Nantechnicalcollege@gmail.com 
      2.1.6  สังกัด :  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   
2.2  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
     วิทยาลัยเทคนิคน่านเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  เกิดจาก
การรวมโรงเรียนสายอาชีพสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน  คือ  โรงเรียนการช่างน่าน  และโรงเรียนช่างทอผ้า
น่าน (การช่างสตรีน่าน)   
                การก่อตั้งโรงเรียนช่างไม้น่าน  เปิดเรียนเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2481  โดยกระทรวงธรรม
การให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเป็นที่เรียนชั่วคราวและเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นปีที่ 4  เข้าเรียนวิชาช่างไม้และช่างปูน  ใช้เวลาเรียน  3  ปี 
     การย้ายโรงเรียนครั้งที่ 1  วันที่  1  ธันวาคม  2481  ได้ย้ายโรงเรียนการช่างไม้น่านไปอยู่
ที่บ้านคั้งถี่  ซึ่งติดกับโรงเรียนกสิกรรมน่าน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน)
     การย้ายโรงเรียนครั้งที่ 2  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนการช่างไม้น่านอยู่
ห่างไกลจากจังหวัดถึง  4  กิโลเมตร  การคมนาคมไม่สะดวก  ในปี  พ.ศ. 2498  จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่  
150  ถนนสุมนเทวราช  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ  8  ไร่ ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  เปิดสอนวิชาช่างไม้ทั้งประเภทเครื่องเรือนและช่างไม้ปลูกสร้าง  
อนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้น่านเป็นโรงเรียนการช่างน่าน 
     การย้ายโรงเรียนครั้งที่ 3   ในปี  พ.ศ. 2500  โรงเรียนการช่างน่านเปิดท าการสอน
สาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึ้น  แต่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงย้ายสถานที่อีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่
โรงเรียนการช่างสตรี  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคน่าน  และได้ย้ายโรงเรียนการช่างสตรี
ไปอยู่ท่ีโรงเรียนการช่างน่าน  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
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      รวมโรงเรียนครั้งที่ 1  และการย้ายโรงเรียนครั้งที่ 4  ในปี  พ.ศ. 2510  กระทรวงศึกษาธิการ
มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีน่านกับโรงเรียนการช่างน่านและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิค
น่าน  ในปี  พ.ศ. 2520 
      การยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่าน  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกวิทยฐานะโรงเรียน
เทคนิคน่านขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่านในปี  พ.ศ. 2523  เป็นสถานศึกษาที่มี  2  วิทยาเขต  คือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต 1  ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  และ  วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต 2 
ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
      รวมโรงเรียนครั้งที่ 2  และย้ายโรงเรียนครั้งที่ 5  ในปี พ.ศ. 2536  วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เขต 1  ได้ย้ายแผนกวิชาพณิชยกรรมมารวมกันที่วิทยาลัยเทคนิคน่านเขต 2  และย้ายแผนกวิชาคหกรรม 
ศาสตร์มาในปี  พ.ศ. 2537  ทั้งนี้เพราะการแยกเป็น  2  วิทยาเขต  ท าให้ไม่สะดวกในการบริหารงาน 
โดยเฉพาะการเรียนวิชาทฤษฎีและวิชาพ้ืนฐานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องใช้ครูผู้สอนร่วมกัน 
 
2.3  ระบบโครงสร้างบริหาร 
            เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วม
คิดร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคน่านจึงมีหลักการกระจายอ านาจ
การบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของ
วิทยาลัย  ดังนี้ 
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2.4  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

   1.  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช   อภิชยกุล       ประธานกรรมการ 
   2.  นายไพโรจน์   พอใจ        กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
   3.  นายประสาร   ทิมทอง        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
   4.  นายมนัส   ณ ราช                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
   5.  นายนรินทร์   เหล่าอารยะ                   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.  นางศิวิไล   เต็งรัตน์ล้อม                 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
   7.  พระสุนทรมุนี   อนุศาสน์                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ  
           ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
   8.  พระครูสิรินันทวิทย์   มูลแก้ว       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ 
           ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
   9.  นายทินกร   สระทองค า                  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 10.  นายเดชา   สงค์ประเสริฐ                  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 11.  นายสาธิต   บุญทอง         กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 12.  นายวีระพันธุ์   จันทรางกูร                  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 13.  นายอนุชิต   ชูจันทร ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.  รองศาสตราจารย์คมสัน   อ านวยสิทธิ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.  นายสุรพล   เธียรสูตร                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16.  นายเกรียงศักดิ์   เจดีย์แปง        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน       กรรมการและเลขานุการ 
 
 ที่มา : งานบริหารงานทั่วไป 
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2.5  จ านวนครู  จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
ที่มา : งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
                   
 
 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

  ต
่ าก

ว่า
 

 ป
ริญ

ญา
ตร

ี 

แผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
14 

 
12 

 
2 

 
14 

   
9 

 
5 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 21 18 3 21   11 10  
แผนกวิชาช่างยนต์ 16 14 2 16   11 5  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 14 9 5 14   5 9  
แผนกวิชา 
ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

 
4 

 
3 

 
1 

 
4 

    
4 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 7 6 1 7   3 4  
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 12 5 7 12   1 11  
แผนกวิชาการบัญชี 11 10 1 10 1  6 5  
แผนกวิชาการตลาด 5 5  5   3 2  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 9 5 4 6 3  5 4  
แผนกวิชาการเลขานุการ 4 2 2 3 1   4  
แผนกวิชาการโรงแรมฯ 3 2 1 3   1 2  
แผนกวิชาผ้าฯ 3 1 1 3   1 2  
แผนกวิชาอาหารฯ 4 2 2 2 2   4  
สามัญสัมพันธ์ 30 18 12 27 3 1 11 18  

รวม 157 112 44 147 10 1 67 89  
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2.6  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
      2.6.1  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    

 
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
 

 
จ านวน 
(คน) 

 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

 ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

     งานบริหารงานทั่วไป                                            
     งานบุคลากร 
     งานการเงิน 
     งานการบัญชี 
     งานพัสดุ 
     งานอาคารสถานที่ 
     งานงานทะเบียน 
     งานประชาสัมพันธ์ 

รวม 

2 
2 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
19 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
1 
 
1 
 
 
 
2 

1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
15 

      
      2.6.2  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   

 
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
 

 
จ านวน 
(คน) 

 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

 ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

     งานวางแผนและงบประมาณ 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     งานความร่วมมือ 
     งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

รวม 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

   1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
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      2.6.3  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   

 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
 

 
จ านวน 
(คน) 

 
 
 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

  ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
     งานครูที่ปรึกษา 
     งานปกครอง 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   

รวม 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
8 

 
 

  
 
1 
 
 
 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

       
      2.6.4  ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
 

 
จ านวน 
(คน) 

 
 
 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

 ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย 
  / พลานามัย/วิทยาศาสตร/์สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์ 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาษาไทย 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พาลาอนามัย 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สังคมศึกษา   

 
 

12 
3 
3 
5 
3 

 
 
8 
1 
1 
3 
2 

 

   
 
4 
2 
2 
2 
1 
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ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 

 
จ านวน 
(คน) 

 
 
 

สถานภาพ 
 

ข้า
รา

ชก
าร

 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ล
ูกจ

้าง
ปร

ะจ
 า 

 ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

 

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ 
  แผนกบริหารธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  แผนกบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี   
  แผนกบริหารธุรกิจ วิชาการตลาด 
  แผนกบริหารธุรกิจ วิชาการเลขานุการ/การจัดการส านักงาน 
  แผนกบริหารธุรกิจ วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  หมวดวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  งานวัดผลและประเมินผล 
  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  งานสื่อการเรียนการสอน 
  งานเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

รวม 

4 
9 
11 
5 
4 
3 
7 
12 
14 
16 
21 
14 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
- 

158 

3 
5 
10 
5 
2 
2 
6 
5 
9 
14 
18 
12 
2 
 
 
 
 
 
 

108 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

1 
4 
1 
 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
- 

49 

รวมทั้งหมด 192 110  4 78 
 
ที่มา : งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
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2.7  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น     
 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา (คน) 
รวม 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1 329 132 461       329 132 461 
ปวช. 2 252 97 349       252 97 349 
ปวช. 3 258 101 359       258 101 359 
รวม ปวช. 839 330 1,169       839 330 1,169 
ปวส. 1 204 91 295 3 13 16    207 104 311 

ปวส. 1  
(ม.6) 

 
258 

 
98 

 
356 

       
258 

 
98 

 
356 

ปวส. 2 167 67 234 9 9 18    176 76 252 
ปวส. 2  
(ม.6) 

 
204 

 
74 

 
278 

       
204 

 
74 

 
278 

รวม ปวส. 833 330 1,163 12 22 34    845 352 1,197 
รวม  ปวช. 
และ  ปวส. 

 
1,672 

 
660 

 
2,332 

 
12 

 
22 

 
34 

    
1,684 

 
682 

 
2,366 

ปริญญาตรี 
ปีท่ี 1 

 
50 

 
25 

 
75 

       
50 

 
25 

 
75 

ปริญญาตรี 
ปีท่ี 2 

 
31 

 
26 

 
57 

       
31 

 
26 

 
57 

รวมระดับ
ปริญญาตร ี

 
81 

 
51 

 
132 

       
81 

 
51 

 
132 

รวมทั้งหมด 1,753 711 2,464 12 22 34    1,753 711 3,464 

 
ที่มา : งานทะเบียน   
        ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
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2.8  จ านวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา 
      2.8.1  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 1  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

ระดับชั้น ปวช. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 68 - 68       68 - 68 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ้อม
บ ารุง 
- สาขางานซ้อมบ ารุง 
เครื่องจักรกล 38 1 39       38 1 39 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 81 5 86 

      
81 5 86 

4. สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 22 6 28       22 6 28 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 69 14 83       69 14 83 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 19 - 19       19 - 19 

รวม 297 26 323       297 26 323 
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ระดับชั้น ปวช. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม             
1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย - 9 9       - 9 9 
2.  สาขาวิชาการ
เลขานุการ 
- สาขางานการ
เลขานุการ - 5 5       - 5 5 
3.. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 9 18 27       9 18 27 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
- สาชางานการบัญช ี 5 55 60       5 55 60 

รวม 14 87 101       14 87 101 
ประเภทวิชา 
คหกรรม             
1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า - 2 2       - 2 2 
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 8 7 15       8 7 15 

รวม 8 9 17       8 9 17 
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ระดับชั้น ปวช. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1.  สาขาการ
ท่องเที่ยว 
  - สาขางานการ
ท่องเที่ยว - 10 10       - 10 10 

รวม - 10 10       - 10 10 
ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคนิคคอมฯ 10 - 10       10 - 10 

รวม 10 - 10       10 - 10 
รวมทั้งหมด 329 132 461       329 132 461 

             

      2.8.2  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 2  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
             

ระดับชั้น ปวช. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 53 - 53       53 - 53 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ้อม
บ ารุง 
- สาขางานซ้อมบ ารุง 
เครื่องจักรกล 32 2 34       32 2 34 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 51 - 51 

      
51 - 51 
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ระดับชั้น ปวช. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

4. สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 30 1 31       30 1 31 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 56 8 64       56 8 64 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 4 - 4       4 - 4 

รวม 226 11 237       226 11 237 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม             
1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย 2 8 10       2 8 10 
2.  สาขาวิชาการ
เลขานุการ 
- สาขางานการ
เลขานุการ - 4 4       - 4 4 
3.. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 7 10 17       7 10 17 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
- สาชางานการบัญช ี 5 35 40       5 35 40 

รวม 14 57 71       14 57 71 
ประเภทวิชา 
คหกรรม             
1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า 1 11 12       1 11 12 



17 

 

ระดับชั้น ปวช. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ - 5 5       - 5 5 

รวม 1 16 17       1 16 17 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาการท่องเที่ยว 
  - สาขางานการ
ท่องเที่ยว - 9 9       - 9 9 

รวม - 9 9       - 9 9 
ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคนิคคอมฯ 

 
1 
10 

 
2 
2 

 
3 
12 

       
1 
10 

 
2 
2 

 
3 
12 

รวม 11 4 15       11 4 15 
รวมทั้งหมด 252 97 349       252 97 349 

      2.8.3  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 3  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
             

ระดับชั้น ปวช. 3 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 61 1 62       61 1 62 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ้อม
บ ารุง 
- สาขางานซ้อมบ ารุง 
เครื่องจักรกล 46 2 48       46 2 48 
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ระดับชั้น ปวช. 3 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 54 - 54 

      
54 - 54 

4. สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 18 - 18       18 - 18 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 40 3 43       40 3 43 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 6 - 6       6 - 6 

รวม 225 6 231       225 6 231 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม             
1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย 2 11 13       2 11 13 
2.  สาขาวิชาการ
เลขานุการ 
- สาขางานการ
เลขานุการ - 8 8       - 8 8 
3.. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 15 13 28       15 13 28 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
- สาชางานการบัญช ี 6 42 48       6 42 48 

รวม 23 74 97       23 74 97 
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ระดับชั้น ปวช. 3 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา 
คหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า - 4 4       - 4 4 
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 2 9 11       2 9 11 

รวม 2 13 15       2 13 15 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาการท่องเที่ยว 
  - สาขางานการ
ท่องเที่ยว 1 5 6       1 5 6 

รวม 1 5 6       1 5 6 
ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคนิคคอมฯ 

 
4 
3 

 
3 
- 

 
7 
3 

       
4 
3 

 
3 
- 

 
7 
3 

รวม 7 3 10       7 3 10 
รวมทั้งหมด 258 101 359       258 101 359 
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2.9  จ านวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา 
      2.9.1  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 1  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

ระดับชั้น ปวส. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 49 - 49       49 - 49 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ้อม
บ ารุง 
 - สาขางานซ้อมบ ารุง 
เครื่องจักรกล 39 - 39       39 - 39 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 60 3 63 

      
60 3 63 

4.  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 13 - 13       13 - 13 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 20 7 27       20 7 27 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 3 - 3       3 - 3 

รวม 184 10 194       184 10 194 
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ระดับชั้น ปวส. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

   
      

   

1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย  
- ธุรกิจค้าปลีก  

1 5 6 
3 13 16    

1 5 6 

2.  สาขาวิชาการ
จัดการส านักงาน 
- สาขางาน 
การจัดการส านักงาน - 8 8       - 8 8 
3.  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 6 7 13       6 7 13 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาชางานการบัญช ี 8 56 64       8 56 64 

รวม 15 76 91       15 76 91 
ประเภทวิชาคหกรรม             
1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า             
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ - 5 5       - 5 5 

รวม - 5 5       - 5 5 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาการท่องเที่ยว 
- สาขางาน 
การจัดการท่องเที่ยว             
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      2.9.2  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 1 (ม.6)  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

 
 

ระดับชั้น ปวส. 1 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
5.  ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยฯี คอม
สารสนเทศฯ 5 - 5 

      

5 - 5 
รวม 5 - 5       5 - 5 

รวมทั้งหมด 204 91 295 3 13 16    204 91 295 

ระดับชั้น ปวส. 1 
(ม.6) 

หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 54 - 54       54 - 54 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ่อม
บ ารุง 
- สาขางานซ่อมบ ารุง
เครื่องกล 43 - 43       43 - 43 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 77 1 78       77 1 78 
4.  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 6 1 7       6 1 7 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 41 9 50       41 9 50 
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ระดับชั้น ปวส. 1 
(ม.6) 

หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 7 - 7       7 - 7 

รวม 228 11 239       228 11 239 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม             
1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย 
- ธุรกิจค้าปลีก             
2.  สาขาวิชาการ
จัดการส านักงาน 
- สาขางาน 
การจัดการส านักงาน 4 12 16       4 12 16 
3.. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 8 9 17       8 9 17 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
- สาชางานการบัญช ี 6 49 55       6 49 55 

รวม 18 70 88       18 70 88 
ประเภทวิชาคหกรรม             
1.  สาขาวิชาผา้และ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า             
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ - 8 8       - 8 8 

รวม - 8 8       - 8 8 
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      2.9.3  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

ระดับชั้น ปวส. 1 
(ม.6) 

หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว             
1. สาขาการท่องเที่ยว 
- สาขางาน 
การจัดการท่องเที่ยว 3 4 7       3 4 7 
รวม 3 4 7       3 4 7 
5. ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยฯี คอมฯ 
- เทคโนโลยฯี คอม
สารสนเทศฯ 

 
 
2 
 
7 

 
 
4 
 
1 

 
 
6 
 
8 

       
 
2 
 
7 

 
 
4 
 
1 

 
 
6 
 
8 

รวม 9 5 14       9 5 14 
รวมทั้งหมด 258 98 356       258 98 356 

ระดับชั้น ปวส. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 36 - 36       36 - 36 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ้อม
บ ารุง 
 - สาขางานซ้อมบ ารุง 
เครื่องจักรกล 28 - 28       28 - 28 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 29 - 29       29 - 29 
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ระดับชั้น ปวส. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
4.  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์ 5 - 5 9 - 9    5 - 5 
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 24 1 25       24 1 25 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 8 - 8       8 - 8 

รวม 130 1 131 9 - 9    130 1 131 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

   
      

   

1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย  
- ธุรกิจค้าปลีก  

2 2 4 
- 9 9    

2 2 4 

2.  สาขาวิชาการ
จัดการส านักงาน 
- สาขางาน 
การจัดการส านักงาน - 3 3       - 3 3 
3.  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 17 8 25       17 8 25 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาชางานการบัญช ี 9 43 52       9 43 52 

รวม 28 56 84 - 9 9    28 56 84 
ประเภทวิชาคหกรรม             
1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า             
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ระดับชั้น ปวส. 2 
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 1 5 6       1 5 6 

รวม 1 5 6       1 5 6 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาการท่องเที่ยว 
- สาขางาน 
การจัดการท่องเที่ยว 1 5 6       1 5 6 

รวม 1 5 6       1 5 6 
5.  ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยฯี คอม
สารสนเทศฯ 

 
 
7 

 
 
- 

 
 
7 

       
 
7 

 
 
- 

 
 
7 

รวม 7 - 7       7 - 7 
รวมทั้งหมด 167 67 234 9 9 18    167 67 234 
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      2.9.4  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 2 (ม.6)  จ าแนกตามประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

 

 
ระดับชั้น ปวส. 2 

(ม.6) 

หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

            

1.  สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขางานรถยนต ์ 52 - 52       52 - 52 
2.  สาขาวิชาเครื่องมือ
เครื่องกลและซ่อม
บ ารุง 
- สาขางานซ่อมบ ารุง
เครื่องกล 37 - 37       37 - 37 
3.  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 57 3 60       57 3 60 
4.  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์             
5.  สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง 
- สาขางานก่อสร้าง 40 3 43       40 3 43 
6. สาขาวิชาโลหะการ 
- สาขางานเชื่อมโลหะ 5 - 5       5 - 5 

รวม 191 6 197       191 6 197 
ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม             
1.  สาขาการตลาด 
- สาขางานขาย - 11 11       - 11 11 
2.  สาขาวิชาการ
จัดการส านักงาน 
      - สาขางานการ
จัดการส านักงาน 

 
 
 
2 

 
 
 

12 

 
 
 

14 

       
 
 
2 

 
 
 

12 

 
 
 

14 
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ระดับชั้น ปวส. 2 
(ม.6) 

หลักสตูร 
รวมทั้งหมด 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

3.  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 3 7       4 3 7 
4.  สาขาวิชาการบัญชี 
- สาชางานการบัญช ี 4 31 35       4 31 35 

รวม 10 57 67       10 57 67 
ประเภทวิชาคหกรรม             
1.  สาขาวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเยบ็
เสื้อผ้า             
2.  สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 1 7 8       1 7 8 

รวม 1 7 8       1 7 8 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว             
1.  สาขาการ
ท่องเที่ยว 
- สาขางานการ
ท่องเที่ยว 1 4 5       1 4 5 

รวม 1 4 5       1 4 5 
5.  ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยฯี 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

       
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

รวม 1 - 1       1 - 1 
รวมทั้งหมด 204 74 278       204 74 278 
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      2.10  จ านวนผู้เรียนระดับปริญาตรี 
 

 
      2.11  จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560   
                2.11.1  จ านวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560   
 

ล าดับที ่ แผนกที่จบ 
รวม 

รวม 
ชาย หญิง 

1.  คหกรรม (อาหารฯ) 1 8 9 

2.  คหกรรม (ผ้าฯ)  2 2 

3.  การบัญชี 8 58 66 

4.  การตลาด 2 11 13 

5.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 11 15 26 

6.  การเลขานุการ  9 9 

7.  การท่องเที่ยว    

8.  ช่างยนต์  40 40 

9.  ช่างกลโรงงาน 33  33 

10.   ช่างเชื่อมโลหะ 7  7 

11.  ไฟฟ้าก าลัง  59 2 61 

12.  อิเล็กทรอนิกส ์ 24 5 29 

13.  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 8  8 
 
 

ระดับปริญญาตร ี
หลักสตูร 

รวมทั้งหมด 
ปกติ ทวิภาคี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปีท่ี 1 50 25 75    50 25 75 
ปีท่ี 2 31 26 57    31 26 57 

รวม 81 51 132    81 51 132 
รวมทั้งหมด 1,753 711 2,464    1,753 711 2,464 
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ล าดับที ่ แผนกที่จบ 
รวม 

รวม 
ชาย หญิง 

14. เทคนิคคอมพิวเตอร ์    

15. การก่อสร้าง 19 7 26 

รวม 172 157 329 

 
                2.11.2  จ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2560   
 

ล าดับที ่ แผนกที่จบ 
รวม 

รวม 
ชาย หญิง 

1.  คหกรรม (ผ้าฯ)  2 2 

2.  คหกรรม (อาหาร) 1 7 8 

3.  การบัญชี 8 88 96 

4.  การบัญชี  (รุ่นเก่า)  1 1 

5.  การตลาด  8 8 

6.  ธุรกิจค้าปลีก  3 3 

7.  ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 2 7 9 

8.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 16 16 32 

9.  การจัดการส านักงาน 1 30 31 

10.  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4 6 10 

11.  เครื่องกล 83  83 

12.  เครื่องกล (รุ่นเก่า) 2  2 

13.  เทคนิคการผลิต 52  52 

14.  เทคนิคการผลิต (รุ่นเก่า) 2  2 

15.  เทคนิคโลหะ    

16.  เทคนิคโลหะ(รุ่นเกา่) 1  1 

17.  ไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 33  33 



31 

ล าดับที ่ แผนกที่จบ 
รวม 

รวม 
ชาย หญิง 

18. ไฟฟ้า (ไฟฟ้าควบคุม) 33 3 36 

19. ไฟฟ้าก าลัง (เครื่องกลไฟฟ้า) (รุ่นเก่า) 1  1 

20. ไฟฟ้าก าลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)  (รุ่นเก่า) 1  1 

21. อิเล็กทรอนิกส ์(เทคนิคคอมฯ)    

22. อิเล็กทรอนิกส ์(อิเล็กฯ) 15 4 19 

23. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 23 1 24 

24. การก่อสร้าง 56 2 58 

25. การก่อสร้าง (รุ่นเก่า) 2 - 2 

รวม 336 178 514 

 
                2.11.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)  ปีการศึกษา 2560  จ านวน  9  คน   
 
2.12  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
        2.12.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีการศึกษา 2560 
                  1)  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จังหวัดน่าน   
 

สิ่งประดิษฐ ์
ประเภทที ่

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

1.  พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รถเข็นไฟฟ้า 1.  นายอัครชัย  แซ่โซ้ง 
2.  นายธนพงศ์  สุดใจ 
3.  นายอภิชยา  เศาระบุตร   
4.  นายอภิวัตน์  บุตตาภักดี 
5.  นายวัชระวิชญ์  โพธิ์อ่อน    
6.  นายอดิศร  ถึงลาภ 
7.  นางสาวอุมาวดี  มีบญุ 

1. นายอุทัย  สุมามาลย์  
2. นายศิวเมศร์  เงินโน 
3. นางวีรวรรณ  กราบทลู 

ชนะเลิศ 

ถุงมือพูดได ้ 1.  นายธนกุล  เล่าพานิช 
2.  นายกฤษณพงษ์  สิทธิฤาชัย 
3.  นางสาวจิตติมาพร  เพชรดิน 

1.  นายกิตติศักดิ์  บุญเกิด 
2.  นายสุภกิณห์  สิทธิยศ 
3.  นายอดิศักด์  ชิณะวงศ ์

ชนะเลิศ
อันดับ 2 
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สิ่งประดิษฐ ์
ประเภทที ่

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

2.  อุปกรณ์
เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพ 

กระเป๋า
เครื่องมือช่าง
ไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

1.  นายอภิวัตน์  บุตตาภักดี 
2.  นายวัชระวิชญ์  โพธิ์อ่อน    
3.  นายอดิศร  ถึงลาภ   
4.  นายอัครชัย  แซ่โซ้ง 
5.  นายธนพงศ์  สุดใจ 
6.  นายอภิชยา  เศาระบุตร   
7.  นางสาวทิพย์วารี  สักขาพรม 

1.  นายอุทัย  สุมามาลย์  
2.  นายศิวเมศร์  เงินโน 
3.  นางวีรวรรณ  กราบทูล 

รางวัล
ชมเชย 

อุปกรณ ์
เก็บล าไย 

1. นายพีระพันธ ์ หอมดอก 
2. นายจักรพัต  เจนใจ 
3. นายรัตนพงษ ์ สุดสม 

1.  นายวีระยุทธ  สารถ้อย 
2.  นายเฉลิมพงษ์  ตั้งเจียมศรี 

รางวัล
ชมเชย 

บันไดเคลื่อนที่
กึ่งอัตโนมัต ิ

1.  นายกิตตินันท์  ไชยยา 
2.  นายภานุวัฒน์  ประสม 
3.  นายเอกกวี  กาวินันท์ 

1.  นายกฤษนนท์  สนธิ     
2.  นายอนุรัช  จันทรางกูร       
3.  นายอุทัย  สุมามาลย์ 

ชนะเลิศ
อันดับ 3 

3.  ผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูป 

น้ ายาขัด
เครื่องเงินจาก
ลูกหว้า 

1.  นางสาวทิพวรรณ  กันทะ 
2.  นางสาวธัญญาลักษณ์  
    ไชยชนะ 
3.  นางสาวนพรัตน์  ขัติยศ 
4.  นางสาวนิรมล  ภมร 

1.  นางวาสนา  แคว้งใจ    
2.  น.ส.กุลภัสส์  สิงตะนะ   
3.  นายวันชัย  เพ็ชรแก้ว 

ชนะเลิศ
อันดับ 3 

4.  เพื่อการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบ
พกพา 

1.  นายวิชนาท  ขัติยะ 
2.  นายอนุชา  ต๊ะผัด 

1.  นายอุทัย  สุมามาลย์     
2.  นายศิวเมศร์  เงินโน 

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

5.  ด้าน
การแพทย์
และชีวอนามัย 

ก๊อกน้ า
อนามัย 

1.  นายเอกชัย  แซ่โซ้ง 
2.  นายธนัช  พัฒนพูนผล 
3.  นายอนุพงษ์  พานิชอิน 

1.  น.ส.ณัฐกานต์  ท่ัวประโคน   
2.  นายสิทธิเดช  ครุฑสี 

ชนะเลิศ
อันดับ 2 

6. สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภณัฑ์
อาหาร 

มะม่วงกรอบ
ทรงเครื่อง 

1.  นางสาวจิรภิญญา  อินผ่อง 
2.  นางสาวน้ าฝน  อินทโภชน์ 
3.  นางสาวพลชา  แก้วพงพาน 
4.  นางสาวอภิสรา  สบานงา 
5.  นางสาวอักษิภรณ์ ศรีวงค์ชัย 
6.  นายพงศกร  กุลมะโน 

1.  นางกฤตพร  อดิศรศุภพงษ์   
2.  นางจิตตรา  ขันทะสีมา  
3.  นางวาสนา  แคว้งใจ 

ชนะเลิศ
อันดับ 1 
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สิ่งประดิษฐ ์
ประเภทที ่

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

6. สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภณัฑ์
อาหาร 

น้ าพริกผลไม้
กรอบ 

1. นางสาวนรานันท์  อุนตกูล 
2. นางสาวสุกฤตา  แก้วฉิม 
3. นางสาวลินดา  แซ่ว่าง 
4. นางสาวปพิชญา  โพธิ์สัตย ์

1.  น.ส. กุลภัสส์  สิงห์ตะนะ 
2.  นางจิตรา  ขันทะสีมา 

ชนะเลิศ 

7.  ด้าน
นวัตกรรม
ซอฟแวร์และ
ระบบสมองกล
ฝังตัว 

แอพพลิเคชั่น
ข้อมูลนักเรยีน
นักศึกษา 

1.  นายพิชิตชัย  ชัยยนต์ 
2.  นางสาวปรางทิพย์  เชียงรินทร์ 

นายสุกานต์  ทองสี   ชมเชย 

 
หมายเหตุ :  ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา  จังหวัด  จังหวัดน่าน 
                วันที่  9 -10 พฤศจิกายน  2560 
 
                  2)  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค  ภาคเหนือ   
 

สิ่งประดิษฐ ์
ประเภทที ่

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

1.  ด้าน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รถเข็นไฟฟ้า 1.  นายอัครชัย  แซ่โซ้ง 
2.  นายธนพงศ์  สุดใจ 
3.  นายอภิชยา  เศาระบุตร   
4.  นายอภิวัตน์  บุตตาภักดี 
5.  นายวัชระวิชญ์  โพธิ์อ่อน    
6.  นายอดิศร  ถึงลาภ 
7.  นางสาวอุมาวดี  มีบุญ 

1.  นายอุทัย  สุมามาลย์  
2.  นายศิวเมศร์  เงินโน 
3.  นางวีรวรรณ  กราบทูล 

ชมเชย 

ถุงมือพูดได้ 1.  นายธนกุล  เล่าพานิช 
2.  นายกฤษณพงษ์  สิทธิฤาชัย 
3.  นางสาวจิตติมาพร  เพชรดิน 

1.  นายกิตติศักดิ์  บุญเกิด 
2. นายสุภกิณห์  สิทธิยศ 
3. นายอดิศักด์  ชิณะวงศ์ 

ชนะเลิศ
อันดับ 3 

2.  เพื่อการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบ
พกพา 

1.  นายวิชนาท  ขัติยะ 
2.  นายอนุชา  ต๊ะผัด 

1.  นายอุทัย  สุมามาลย์     
2.  นายศิวเมศร์  เงินโน 

ชมเชย 
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สิ่งประดิษฐ ์
ประเภทที ่

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

3. สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภณัฑ์
อาหาร 

มะม่วงกรอบ
ทรงเครื่อง 

1.  นางสาวจิรภิญญา  อินผ่อง 
2.  นางสาวน้ าฝน  อินทโภชน์ 
3.  นางสาวพลชา  แก้วพงพาน 
4.  นางสาวอภิสรา  สบานงา 
5.  นางสาวอักษิภรณ์  ศรีวงค์ชัย 
6.  นายพงศกร  กุลมะโน 

1.  นางกฤตพร   
    อดิศรศุภพงษ์   
2.  นางจิตตรา  ขันทะสีมา  
3.  นางวาสนา  แคว้งใจ 

ชมเชย 

น้ าพริก 
ผลไม้กรอบ 

1.  นางสาวนรานันท์  อุนตกูล 
2.  นางสาวสุกฤตา  แก้วฉิม 
3.  นางสาวลินดา  แซ่ว่าง 
4.  นางสาวปพิชญา  โพธ์ิสัตย์ 

1.  น.ส.กุลภัสส์  สิงห์ตะนะ   
2.  นางจิตตรา  ขันทะสีมา 

ชมเชย 

 
หมายเหตุ :  ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค  ภาคเหนือ  จังหวัดอุทัยธานี 
                วันที่  3 – 7  มกราคม  2561 
 
        2.12.2  ผลงานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
 

ช่ือผลงาน 
นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประดิษฐ ์
ครูที่ปรึกษา รางวัล 

งาช้างด าโรบอท 1. นายวงค์ไพศาล ดาราวรรณ ์
2. นายปวเรศ  ปินตา 
3. นายษมาวีร์  มั่งมี  
4. นายสิรภพ  กาบบัว 

1   นายกิตติศักดิ์  บุญเกดิ 
2.  นายสภุกิณห์  สิทธิยศ 
3.  นายอดิศักดิ์  ชิณะวงศ ์

ชมเชย 
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        2.12.3  ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2560 
                   1)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  ภาคเหนือ 
 

สาขาวิชา/ระดับ ช่ือทักษะ นักเรียน/นักศึกษา ครู ผู้ฝึกสอน/ควบคุม รางวัล 
ช่างก่อสร้าง   
ระดับ ปวช. 

ทักษะการเขียน
โปรแกรมและ 
ติดตั้งโปรแกรมคอมฯ 

1.  นายชยธร  พวงมณี 
2.  นายภูดนัย  น้ าพ้ี 
3.  นายสุธีมนต์  หมดป่าน 
4.  นายสุรยุทธ  ค าลือ 

นายมานัส  ยอดทอง รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 

ช่างเชื่อมโลหะ, 
เทคนิคโลหะ   
ระดับ ปวช. 

ทักษะการเช่ือม  
GTAW & SMAW 

นายภานุวัฒน์  กันฟัน นางสาวณัฐกานต์   
ทั่วประโคน 

รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 
ช่างเชื่อมโลหะ   
ระดับ ปวส. 
 

ทักษะ GTAW, SMAW , 
GMAW 

นายอนุพงษ์  พานิชอิน นายสิทธิเดช  ครุฑส ี รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับ ปวส. 

ทักษะการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและ 
เขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร ์

1. นายอัครชัย  แซ่โซ้ง 
2. นายวัชระวิชญ์  โพธิอ่อน 

1.´ นายสมนึก  กาบบัว´  
2.  นายบัญญัต ิ
    ค าวังจันทร์ 
3.  นายกฤษนนท์  สนธ ิ
4.  นายศิวเมศร์  เงินโน 

ชนะเลิศ 
 

ช่างกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต 
ระดับ ปวส. 
 

ทักษะออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร ์

นายณัฐพล  ชัยสีทา นายเชาว์  ปั้นบุญ รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 

สาขาบัญชี 
ระดับ ปวช. 

การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี 

1.  นางสาวพัชรินทร์  
     อุ่นเรือน 
2.  นายอชิตพล  ยาโน 

นางอรวรรณ  ปันโน รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 
สาขาบัญชี 
ระดับ ปวส. 

โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี 

1.  นางสาวสภุาวดี  อินแสง 
2.  นางสาวเอรวณั  นันตา 

นางอรนุช  มหาคีตะ ชนะเลิศ 

สาขาการตลาด 
ระดับ ปวช. 

ทักษะ The Marketing 
Challenge 

1.  นางสาวนภัสกร  กันฟอง 
2.  นางสาววัลวิภา  
     สักขาพรม 

นางวาริณี  ศรีวุฒ ิ ชนะเลิศ 

สาขาวิชาการ 
เลขานุการ 
ระดับ ปวช. 

ทักษะการแข่งขันพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

นายศุภชัย  วงศ์ภาวิเศษ นางอภิญญา  
กีรติสุวคนธ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 
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                   2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ   
 

สาขาวิชา/ระดับ ช่ือทักษะ นักเรียน/นักศึกษา ครู ผู้ฝึกสอน/ควบคุม รางวัล 
     
ช่างก่อสร้าง   
ระดับ ปวช. 

ทักษะการเขียน
โปรแกรมและ 
ติดตั้งโปรแกรมคอมฯ 

1.  นายชยธร  พวงมณี 
2.  นายภูดนัย  น้ าพ้ี 
3.  นายสุธีมนต์  หมดป่าน 
4.  นายสุรยุทธ  ค าลือ 

นายมานัส  ยอดทอง ล าดับที่  
8 

ช่างเชื่อมโลหะ, 
เทคนิคโลหะ   
ระดับ ปวช. 

ทักษะการเช่ือม  
GTAW & SMAW 

นายภานุวัฒน์  กันฟัน นางสาวณัฐกานต์   
ทั่วประโคน 

ล าดับที่ 
11 

ช่างเชื่อมโลหะ   
ระดับ ปวส. 

ทักษะ GTAW, SMAW , 
GMAW 

นายอนุพงษ์  พานิชอิน นายสิทธิเดช  ครุฑส ี ล าดับที่ 
11 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับ ปวส. 

ทักษะการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและ 
เขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร ์

1. นายอัครชัย  แซ่โซ้ง 
2. นายวัชระวิชญ์  โพธิอ่อน 

1.´ นายสมนึก  กาบบัว´  
2.  นายศิวเมศร์  เงินโน 

ชนะเลิศ 
 

ช่างกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต 
ระดับ ปวส. 
 

ทักษะออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร ์

นายณัฐพล  ชัยสีทา นายกฤษดา  ต๊ะยศ ล าดับที่  
7 

สาขาบัญชี 
ระดับ ปวช. 

การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี 

1.  นางสาวพัชรินทร์  
     อุ่นเรือน 
2.  นายอชิตพล  ยาโน 

นางอรวรรณ  ปันโน ล าดับที่  
8 

สาขาบัญชี 
ระดับ ปวส. 

โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี 

1.  นางสาวสภุาวดี  อินแสง 
2.  นางสาวเอรวณั  นันตา 

นางอรนุช  มหาคีตะ ล าดับที่  
8 

สาขาการตลาด 
ระดับ ปวช. 

ทักษะ The Marketing 
Challenge 

1.  นางสาวนภัสกร  กันฟอง 
2.  นางสาวเจนจิรา   
    พัชรวณิชย์ 

นางวาริณี  ศรีวุฒ ิ ล าดับที่  
10 

สาขาวิชาการ 
เลขานุการ 
ระดับ ปวช. 

ทักษะการแข่งขันพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

นายศุภชัย  วงศ์ภาวิเศษ นางอภิญญา  
กีรติสุวคนธ์ 

ล าดับที ่
12 

 
 



ตอนที่ 3  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 ปรัชญา 
  วิชาชีพยอดเยี่ยม  สูงเปี่ยมคุณธรรม 
  เลิศล ้าการกีฬา  ก้าวหน้าการจัดการ 

 
 วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเทคนิคน่านเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน  โดยยึดหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 พันธกิจ  1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
    2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
    3.  บริการและพัฒนาชุมชนสังคม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
    4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ค าขวัญวิทยาลัย 

             “วิชาชีพก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  สามัคคีมีน ้าใจ  เคร่งวินัยใฝ่คุณธรรม” 
 
 เอกลักษณ์ 
                  บริการวิชาชีพสู่สังคม 

 

 อัตลักษณ์ 
                  ทักษะเยี่ยม   
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        3.2  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย จ้านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1.  รายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ ์ และสื่อส้าหรับ 
การเรียนการสอน 

3,565,719.05 19.81 ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 20 

2.  รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ  วิชาชีพ  หรือท้า
ประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม 

1,534,886.00 8.53  

3.  รายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท้า  
การประกวด  การแสดง  โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์

ของผู้เรียน 

1,119,296.00 6.22  

4.  รายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมาหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ้ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและ
นันทนาการ  การส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,871,136.50 10.40  

5.  รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 1,375,200.01 7.64  
ฯลฯ    

รวมรายจ่าย 9,466,237.56   
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3.3  การพัฒนาจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินครั งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลการด้าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด  เมื่อวันที่  20
พฤษภาคม  2560  มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี  
1.  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในด้าน  การจัดท้า  
การประกวด  การแสดง  โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  ใช้ความรู้ในวิชาชีพท้า
ประโยชน์ต่อ  ชุมชน  สังคม 
 
 
2.  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนระบบ 
ทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
พิจารณางบประมาณส้าหรับ
เป็นค่าใช้จ่าย  สนับสนุน
งบประมาณในด้านการจัดท้า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และ
โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ในวิชาชีพ  ท้า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
2.  วางแผนและงบประมาณ  
ได้บรรจุโครงการงบประมาณ 
ในด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ไว้ใน 
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
3.  จัดท้าโครงการที่
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 
แก่นักเรียนนักศึกษา  เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทวิภาคี  และจุดเด่นของระบบ
ทวิภาค ี
 

 
 
 
 
1.  ร้อยละของ
งบประมาณด้านการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ใน
วิชาชีพท้าประโยชน์ต่อ
ชุมชน  สังคม  เพ่ิมมาก
ขึ น 
2.  ร้อยละของผู้เรียน
ระบบทวิภาคี  มีจ้านวน
เพ่ิมขึ น 
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ตอนที่ 4  การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
4.1  มาตรฐานที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  
               ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
คุณธรรม  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ระดับ  แต่ละ
สำขำวิชำ  สำขำงำน  เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน  และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 
      4.1.1  ตัวบ่งชี้ 1.1  ระดบัควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็นผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่
เกี่ยวข้อง  ศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพอิสระ  ในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน
หนึ่งปี  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  75  ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

59.19 
 
 

2.  สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นรำยบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ  75 
จำกสถำนประกอบกำร  หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน  จำก
สถำนศึกษำท่ีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ  และจำกบุคคล  สถำน
ประกอบกำร  หน่วยงำนผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

100 

4.  สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย  3.51 – 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80 
ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 

80.00 

5.  สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพเฉลี่ย  3.51 – 5.00  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไปของจ ำนวน
ข้อมูลตอบกลับ 

75.60 
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    1)  โครงกำร/กิจกรรม/งำน        
          (1)  โครงกำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2559  มีงำนท ำ  
ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน  1  ปี 
          (2)  โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ  สถำนประกอบกำร/สถำนศึกษำ  ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร  และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  ในปีกำรศึกษำ  
2559 

    2)  ระดับคุณภำพ 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2, 3, 4  และ  5   
รวม  5  ข้อ 

   ดีมำก 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1  2  และ  3,  4  หรือ  3,  5 
หรือ  4,  5  รวม  4  ข้อ 

   ดี 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3  หรือ 4  หรือ  5 
รวม  3  ข้อ 

3 
  พอใช้ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1  และ  2    ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1    ต้องปรับปรุง 

  เร่งด่วน 
 
               3)  ผลกำรประเมิน 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3  หรือ  4   
หรือ  5  รวม  3  ข้อ 

3 พอใช้ 

 

 
               4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำ   
          (1)  จุดเด่น   
                         ก.  มีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภำพ  ผ่ำนกำรใช้งำนและพัฒนำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง  มีควำมเชื่อมั่นสูง 
                         ข.  มีข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ท ำงำนหรือสถำนที่ศึกษำต่อในฐำนข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน  จึงสำมำรถติดต่อผู้ที่เรียนจบไปแล้ว  1  ได้ง่ำย  รวดเร็ว 
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                         ค.  กำรให้ควำมร่วมมือของผู้ให้ข้อมูล  ท ำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรวดเร็ว 
                  (2)  จุดที่ควรพัฒนำ   
                         ก.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรโดยรวดเร็ว 
                         ข.  กำรตรวจสอบแบบส ำรวจที่ได้รับคืน  และกำรติดตำมแบบส ำรวจที่ไม่ได้รับ
คืน  ควรท ำในระยะเวลำที่เหมำะสม  
              5)  ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
                  (1)  ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียน  ก่อนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรปัจฉิม
นิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  และกระตุ้นให้ผู้ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำกรอกข้อมูลแบบติดตำมผลผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำคืนให้วิทยำลัยฯ   
         (2)  แผนกวิชำติดตำมนักเรียนนักศึกษำ  และสนับสนุนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
โครงกำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  มีงำนท ำ  ประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน  1  ปี 
 
      4.1.2  ตัวบ่งชี้ 1.2  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
 

สำขำงำน  ระดับ ปวช. 

จ ำนวนนักศึกษำ 
แรกเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  

2558 
ปีกำรศึกษำ  

2560 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
1.  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
สำขำงำนยำนยนต์ 

 
137 

 
58 

 
42.33 

2.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 
 สำขำงำนเครื่องมือกล 

 
77 

 
50 

 
64.93 

3.  สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 สำขำงำนผลิตภัณฑ์ 

 
30 

 
4 

 
13.33 

4.  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

 
107 

 
46 

 
42.99 
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สำขำงำน  ระดับ ปวช. 

จ ำนวนนักศึกษำ 
แรกเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  

2558 
ปีกำรศึกษำ  

2560 
5.  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
30 

 
19 

 
63.33 

6.  สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
สำขำงำนกำรก่อสร้ำง 

 
62 

 
46 

 
74.19 

7.  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
15 

 
8 

 
53.33 

8.  สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 
8 

 
3 

 
37.50 

ประเภทวิชำพณิชยกำร    
1.  สำขำวิชำกำรบัญชี 
สำขำงำนบัญชี 

 
63 

 
45 

 
71.42 

2.  สำขำวิชำกำรขำย  
สำขำงำนกำรขำย 

 
17 

 
10 

 
58.82 

3.  สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 
สำขำงำนกำรเลขำนุกำร 

 
12 

 
5 

 
41.66 

4.  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
45 

 
29 

 
64.44 

ประเภทวิชำคหกรรม    
1.  สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 
สำขำงำนเสื้อผ้ำแฟชั่น 

 
5 

 
4 

 
80.00 

2.  .สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
 สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร 

 
10 

 
10 

 
100.00 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว    
1.  สำขำงำนกำรท่องเที่ยว 7 5 71.42 

รวมระดับ  ปวช. 625 342 54.72 
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สำขำงำน  ระดับ ปวส. 

จ ำนวนนักศึกษำ 
แรกเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  

2559 
ปีกำรศึกษำ  

2560 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
1.  สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 
119 

 
76 

 
63.86 

2.  สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต 
สำขำงำนเครื่องมือกล 

 
87 

 
56 

 
64.36 

3.  สำขำวิชำเทคนิคโลหะ 
สำขำงำนเทคโนโลยีงำนเชื่อมฯ 

 
13 

 
8 

 
61.53 

4.  สำขำวิชำไฟฟ้ำ 
สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุม 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

 
55 
53 

 
26 
35 

 
47.27 
66.03 

5.  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

 
10 
13 

 
8 
13 

 
80.00 
100.00 

6.  สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
สำขำงำนก่อสร้ำง 

 
83 

 
61 

 
73.49 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    
1.  สำขำวิชำกำรบัญชี 
สำขำงำนกำรบัญชี 

 
101 

 
86 

 
85.14 

2.  สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
สำขำงำนกำรจัดกำรส ำนักงำน 

 
17 

 
17 

 
100.00 

3.  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
40 

 
34 

 
85.00 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 13 10 76.92 

 
 
  



45 
 

สำขำงำน  ระดับ ปวส. 

จ ำนวนนักศึกษำ 
แรกเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  

2559 
ปีกำรศึกษำ  

2560 
ประเภทวิชำคหกรรม    
อำหำรและโภชนำกำร 17 14 82.35 

รวม  ระดับ ปวส. 657 472 71.84 
รวมระดับ ปวช./ปวส. ทั่งหมด 1,282 814 63.49 

 
              1)  โครงกำร/กิจกรรม/งำน        
          -ไม่มี- 

    2)  ระดับคุณภำพ 
         (1)  ระดับ  ปวช.  ค่ำตะแนน  = (54.72/80) X 5 = 3.42 
         (2)  ระดับ  ปวส.  ค่ำตะแนน  = (76.92/80) X 5 = 4.80 
         (3)  รวมทั้งหมด ระดับ ปวช.และ ปวส.  ค่ำตะแนน  = (63.49/80) X 5 = 3.96 
        (4)  เทียบเกณฑ์  ดังตำรำง 
 

ผลกำรประเมิน      ระดับคุณภำพ 
4.51 – 5.00      ดีมำก 
3.51 – 4.50      ดี 
2.51 – 3.50      พอใช้ 
1.51 – 2.50      ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50      ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
    3)  ผลกำรประเมิน 
 

ระดับ ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปวช. 3.42    พอใช้ 
ปวส. 4.80    ดีมำก 

รวมทั้งหมด 3.96    ดี 
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              4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำ 
   (1)  จุดเด่น 

                        ก.  ระบบดูแลติดตำมผู้เรียน  ท ำให้สำมำรถแก้ปัญหำผู้เรียนออกกลำงคันได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
                        ข.  ครูทีป่รึกษำ  ดูแลผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด  ท ำให้สำมำรถแก้ปัญหำผู้เรียนได้
รวดเร็ว  
                        ค.  กำรสอนปรับพ้ืนฐำนควำมรู้  ช่วยให้นักศึกษำใหม่ที่มีพ้ืนฐำนควำมรู้ต่ำงกันมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้น  ที่ซึ่งสำมำรถเรียนร่วมกับเพื่อนได้ 
                        ง.  กำรแจ้งเตือนนักศึกษำขำดเรียนหรือไม่เข้ำร่วมกิจกรรมด้วยระบบ  SMS  ท ำ
ให้ผู้ปกครองรับทรำบปัญหำทันที  และร่วมกันแก้ปัญหำผู้เรียนได้อย่ำงรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ    

   (2)  จุดที่ควรพัฒนำ   
         ก.  กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนนักศึกษำ  ท ำให้เร็วขึ้นให้อยู่ในช่วงต้นภำคเรียน   
         ข.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ิมช่องทำงสื่อสำรระหว่ำงผู้เรียน  ครูผู้สอน 

                                        ค.  กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ควรครูหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำพร้อมให้ค ำปรึกษำ
ผู้เรียน   

    5)  ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
         (1)  พัฒนำระบบติดต่อสื่อสำรผู้เรียนโดยใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
         (2)  จัดกิจกรรมนันทนำกำรหรือกำรบริกำร  ที่ให้ผู้เรียนท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 
         (3)  สร้ำงพันธมิตรจำกชุมชนสังคมร่วมกันดูแลผู้เรียน      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

4.2  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
      สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม  และนโยบำย
ของหน่วยงำนต้นสังกัด  มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้ง
กำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมำคม  ชมรม  สถำนประกอบกำร  หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 
 
      4.2.1  ตัวบ่งชี้  2.1  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรม 
 

ประเด็นกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
คุณธรรมแก ่ ผู้บริหำร  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และ  ผู้เรียนร่วมกัน 

มี 

2.  สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ”  
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ  กลุ่มผู้บริหำร  กลุ่มครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และ  กลุ่มผู้เรียน  ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจ และโดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
คน 

มี 

3.  สถำนศึกษำจัดให้มี  กลุ่มผู้บริหำร  กลุ่มครู  กลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และ  กลุ่มผู้เรียน  จัดท ำโครงกำรคุณธรรมจริยธรรม  และก ำหนดเป้ำหมำย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

4.  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้  กลุ่มผู้บริหำร  กลุ่มครู  กลุ่มบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  และ  กลุ่มผู้ เรียน  ด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม 
จริยธรรม  โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง 

มี 

5.  สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและติดตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด  และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

มี 

 
              1)  โครงกำร/กิจกรรม/งำน        
                   (1)  โครงกำรค่ำยสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำทักษะวิชำกำรและคุณธรรม 
จริยธรรม  ระดับ  ปวช. 1  
                   (2)  โครงกำรค่ำยสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  เพ่ือพัฒนำทักษะวิชำกำรและคุณธรรม 
จริยธรรม  ระดับ  ปวส. 1 
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          (3)  โครงกำร  BIG CLEANING DAY  เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  
          (4)  โครงกำรท ำบุญตักบำตรวันไหว้ครู 

    2)  ระดับคุณภำพ 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2, 3, 4  และ  5  รวม  5  ข้อ 5  คะแนน   ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3, 4  หรือ  3, 5 
หรือ 4, 5  รวม  4  ข้อ 

4  คะแนน   ดี 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3  หรือ  4  หรือ 5 
รวม  3  ข้อ 

3  คะแนน   พอใช้ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1  และ  2 2  คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1 1  คะแนน  ต้องปรับปรุง   

 เร่งด่วน 
 

    3)  ผลกำรประเมิน 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมำก 

 
     4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำ 
                   (1)  จุดเด่น 
     ก.  ผู้บริหำรและบุคลำกรในวิทยำลัยเทคนิคน่ำน  มีควำมตระหนักในอัตลักษณ์
ของวิทยำลัยเทคนิคน่ำน   
                        ข.  ผู้บริหำรและบุคลำกรในวิทยำลัยเทคนิคน่ำน  ให้ควำมส ำคัญกับคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลำกรในองค์กร 
                        ค.  มีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม  ส ำหรับบุคลำกร
วิทยำลัยเทคนิคน่ำน  และ  นักเรียนนักศึกษำ   
                        ง.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  และจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อน 
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  (2)  จุดที่ควรพัฒนำ 
    ก.  ควรจัดท ำแผนระยะกลำงและระยะยำว  พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของ 

บุคลำกรและนักเรียนนักศึกษำ 
                         ข.  ควรมีกระบวนกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง 
     5)  ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
                   (1)  ควรเพ่ิมกิจกรรมกำรบริกำรชุมชนท้องถิ่น  
                   (2)  จัดท ำโครงกำรระดมทรัพยำกรจำก  ชุมชน  ท้องถิ่น  และหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน  เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
                   (3)  จัดท ำโครงกำรระดมทรัพยำกรจำกสถำนประกอบกำร  เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

4.2.2  ตัวบ่งชี้ 2.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัด 
 

 ประเด็นกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญ 
ที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 

มี 

2.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้  ผู้บริหำร  ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียน  รวมทั้งผู้ปกครอง  ชุมชน  สถำน
ประกอบกำร  และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้และเข้ำใจ
ในนโยบำยที่ส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 

มี 

3.  ผู้เรียนร่วมกันก ำหนด  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรมและเป้ำหมำย  และ
ด ำเนินงำนเพื่อให้นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยให้เป็น
อย่ำงดี 

มี 

4.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรมและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

มี 

5.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
และก ำหนดแผนพัฒนำต่อไป 

มี 
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              1)  โครงกำร/กิจกรรม/งำน        
                   (1)  วิทยำลัยฯ มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยของต้นสังกัด 
                   (2)  วิทยำลัยฯ มีกำรประชุมครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำค
เรียนละ  1  ครั้ง 
                   (3)  วิทยำลัยฯ มีกำรประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเรียนละ  1  ครั้ง 
                   (4)  วิทยำลัยฯ มีกำรน ำควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกร
ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
                   (5)  วิทยำลัยฯ  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนดแผนพัฒนำ
ต่อไป 
              2)  ระดับคุณภำพ 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2, 3, 4  และ  5  รวม  5  ข้อ 5  คะแนน  ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3, 4  หรือ  3, 5 
หรือ  4, 5  รวม  4  ข้อ 

4  คะแนน  ดี 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ  1, 2  และ  3  หรือ  4  หรือ  5  
รวม  3  ข้อ 

3  คะแนน  พอใช้ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1  และ  2 2  คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1 1  คะแนน  ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 
              3)  ผลกำรประเมิน 

 
ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน  ข้อ 1, 2, 3, 4  และ  5  รวม  5  ข้อ 5  คะแนน ดีมำก 
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               4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
           (1)  จุดเด่น  
                ก.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
          ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามรถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนรวม  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
           ค.  ผู้ เรียนร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ  กิจกรรมและเป้าหมาย  และ
ด า เนิ น งาน เพ่ื อ ให้ น โยบ ายส าคั ญ ขอ งห น่ วย งาน ต้ น สั งกั ด ม อบ ห ม าย ให้ เป็ น อย่ างดี 
           ง.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการกิจกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด  
         จ.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
                   (2)  จุดที่ควรพัฒนา 

               ก.  วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1  ครั้ง  

     ข.  วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาค      
เรียนละ  1  ครั้ง 

    5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
         (1)  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการ  ควรส่งรายงานสรุปผลทุกครั้ง 
         (2)  ควรเผยแพร่นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบ

หลายๆ ช่องทาง  รวมถึงผ่านระบบเครือข่าย 
         (3)  ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและวิธีการขับเคลื่อน

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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      4.2.3  ตัวบ่งชี้ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 
  ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มี
จ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  ก.ค.ศ.ที่  
ศธ. 0206.6/55  ลงวันที่  22 มกราคม  2557  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ. 2551  แล้วแต่กรณี 

1.  จ านวนครูผู้สอนต่อจ านวนนักเรียน  
นักศึกษา  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอัตรา 
ก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.  คุณสมบัติของครูจ้างสอน   
ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต  
หรือก าลังศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

2.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากับดูแล  ให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน  เป็นผู้ที่จบการศึกษา 
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

1.  คุณสมบัติของครูจ้างสอนส าเร็จ
การศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต  หรือก าลัง
ศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
2.  ข้าราชการครู  และครูจ้างสอนได้
เข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้  
ความสามารถทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

3.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุม
วิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า  10  ชั่วโมงต่อปี 

ไม่ผ่าน  น้อยกว่าร้อยละ  75 

4.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ  ก.ค.ศ.ที่ ศธ.  0206.6/55  
ลงวันที่  22  มกราคม  2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ   
พ.ศ. 2551  แล้วแต่กรณี 

จ านวนบุคลากรที่มีต่อจ านวนนักเรียน  
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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  ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
5.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด 

ครแูละบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ได้รับประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง
ความรู้  ความสามารถจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

 

              1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน   
   (1)  ในการรับสมัครครูจ้างสอน  วิทยาลัยฯ  ก าหนดวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขา

วิชาเอกท่ีจะต้องสอน  และต้องโดยการเน้นของการมีใบประกอบอาชีพครู   
   (2)  ก าหนดคุณสมบัติครูจ้างสอนที่จ้างสอนอยู่เดิม  ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  

วิทยาลัยฯ  จะต้องให้ครูจ้างสอนในกรณีนั้น ๆ  ด าเนินการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณสมบัติครบ 
             (3)  วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและครูจ้างสอนทุกคนเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม  

หรือตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
          (4)  สถานศึกษาได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคม  และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่ครูจ้างสอน  และเจ้าหน้าที่ผู้ประกันมาตรา 33 
          (5)  สถานศึกษาได้จัดอบรมโครงการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่บุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
          (6)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

   (7)  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

  2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุง เร่งด่วน 
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  3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน ดี 

 
 4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

                  (1)  จุดเด่น 
             ก.  จ านวนครูผู้สอนเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55  ลงวันที่  22  มกราคม  2557 
     ข.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรง
สาขาวิชาที่สอนและต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 
     ค.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     ง.  สถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตร 33  เพ่ือให้ลูกจ้าง
ได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้จากการเป็นผู้ประกันตน 
      จ.  สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและวิชาการ  จนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยงย่องประกาศเกียรติ
คุณจากหน่วยงานภายนอก 

 (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
     ก.  ครูควรได้รับการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ได้รับการฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานวิชาการ  หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อปี 
                        ข.  ให้ครูผู้สอนทุกคนมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
     (1)  การวางแผนก าลังคน  ก าหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน   

การศึกษา  ความต้องการของแผนกวิชา  และจ านวนนักเรียนนักศึกษา  โดยการสรรหาให้
ความส าคัญเรียงตามล าดับ 
                     (2)  จัดโครงการพัฒนาครู  ด้านวิชาชีพหรือด้านการสอน  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีจ านวน
ชั่วโมงการอบรม  และจ านวนครูที่เข้ารับการอบรม  มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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      4.2.4  ตัวบ่งชี้  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 
  ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการ

ด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีการจัดสรร
งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน  โครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- ร้อยละ  100 

2.  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของงบด าเนินการ 

3,586,807.05 ร้อยละ  19.93 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน  สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ  1  ของ
งบด าเนินการ 

1,534,886.00 ร้อยละ  8.53 

4.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การ
จัดท า การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 

1,119,296.00 ร้อยละ  6.22 

5.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  5  ของงบด าเนินการ 

1,871,136.50 ร้อยละ  10.40 

 
              1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
          (1)  ขยายโอกาสทางการศึกษา  ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  อาชีวะบริการ 
และ  108  อาชีพ 
                  (2)  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  โครงงานวิทยาศาสตร์  และหุ่นยนต์ 
                  (3)  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
                  (4)  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
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(5)  กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และวันเยาวชนแห่งชาติ 
(6)  เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่ และงาน

ประชุมผู้ปกครอง 
(7)  กิจกรรมปลูกต้นไม้  ปลูกป่า  รักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์พันธุ์

กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าหริฯ 
(8)  การแข่งขันกีฬา 
(9)  การส่งเสริมวันส าคัญของไทย  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
          3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน ดี 

  
          4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

   (1)  จุดเด่น  สถานศึกษาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และมีการ
ปรับแผนฯ  ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงตามแผนระยะยาวของวิทยาลัยฯ  และได้บูรณาการให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนกลยุทธ์ของ สอศ.  และสนองความต้องการของ
ทุกภาครัฐ  
   (2)  จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก
วิทยาลัยมีภาระที่ต้องใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ  เป็นจ านวนมาก  จึงจ าเป็นต้องมีการประชุมและหาแนวทาง
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอน  และทุก ๆ  ด้าน 
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               5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
                    (1)  โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ควรเป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนพันธะกิจ
ของสถานศึกษา  ไม่ควรจัดท าโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการเร่งด่วน  ที่ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ใน
มาตรฐานการศึกษา 
                    (2)  งบประมาณของโครงการในภาพรวมด้านใด ๆ  ต้องมีสัดส่วนเป็นร้อยละไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
   
 4.2.5  ตัวบ่งชี้ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่   ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย 

มี 

2.  สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  และอ่ืน ๆ  ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 

มี 

3.  สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  ในการจัดหา  การใช้  การท านุบ ารุง 
รักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม  เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางาน 
ที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 3.87 

4.  สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย  4  ประเภท  อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  คือ 
         4.1  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
    4.2  มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
    4.3  มีการติดตั้งโปรแกรม  Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัด
ไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
    4.4  มีฐานข้อมูล  มีการ  Update  เป็นปัจจุบัน 
    4.5  มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

มี 

5.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
ผู้เรียน  สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมีคุณภาพ 

มี 
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 1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
       (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพของห้องเรียนวิทยาศาสตร์   เน้นห้องเรียนแบบ 

STEM Education 
       (2)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       (3)  โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานโต๊ะเรียน 
       (4)  โครงการจัดท าห้องลูกเสือ 

            (5)  อบรมครู  บุคลากร  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
Std. 2011 
                (6)  หัวหน้างานทะเบียน  งานวัดผล  งานศูนย์ข้อมูล  ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม  
RMS 2018 

     2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
                 3)  ผลการประเมิน 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
  

     4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
(1)  จุดเด่น 

         ก.  นักเรียนนักศึกษามีห้องเรียนที่ทนัสมัย  มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ 
      ข.  นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
         ค.  เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาตนเอง  ให้แก่ครูและนักเรียน 
         ง.  เป็นสถานที่ฝึกฝนทักษะวิชาการให้กับลูกเสือที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้  
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        จ.  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
         ฉ.  จัดรูปแบบการท างานต่าง ๆ  ให้มีแนวทางร่วมกัน  และมีประสิทธิภาพ 

     (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
       ก.  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ไม่มีความช านาญในการใช้งานโปรแกรม

ปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็น  เช่น  โปรแกรม  Std. 2011  โปรแกรม  Microsoft Office  เป็นต้น    
และหรือโปรแกรมบริหาร  จึงต้องจัดการอบรมการใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

                ข.  กฎเกณฑ ์ กติกา  ระเบียบ  การให้อาคารสถานที่ยังไม่มีความชัดเจน 
                ค.  ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ  ให้มีความแรงของ

สัญญาณเพียงพอ  มีความเสถียร   
      5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  (1)  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                     (2)  จัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้สนับสนุนการเรียนรู้ 
                     (3)  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  ให้สัญญาณมีความแรงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใน
วิทยาลัยฯ  
                     (4)  จัดท าระเบียบ  กฎเกณฑ์  การใช้อาคารสถานที่        
 
   4.2.6  ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
   

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน 
สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือระดมทรัพยากร 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

มี 

2.  สถานศึกษามีจ านวนบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี  หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน  โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ  1  แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน  40  คน 

มี 

3.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม 
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ  วิทยากร  
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

มี 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
4.  สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 
1  ทุนต่อผู้เรียน  ไม่เกิน  100  คน 

มี 

5.  สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์  หรือ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เพ่ีอส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดการศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  รายการ 

มี 

 
         1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
             (1)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวง
พระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน  จังหวัดน่าน  ประเทศไทย  
วันที่  5 - 9  มิถุนายน  2561 

            (2)  จัดท าแผนการเรียนการสอนแต่แผนกวิชา 
              (3)  จัดท าแบบส ารวจความต้องการนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
เสนอต่อสถานประกอบการ 
              (4)  จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตามสถานประกอบการที่ตอบรับ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี 
              (5)  ร้านเอสทีอิเล็กทรอนิกส์  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
              (6)  คุณธานินทร์  ชมชื่น  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
              (7)  กิจกรรมคุณกรองแก้ว  บัวเข็ม  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
              (8)  บริษัท  เอส.พี.ฮอนด้า  จ ากัด  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
                      (9)   บุคคล  สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มอบทุนการศึกษา
ให้วิทยาลัยฯ  ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น  วันไหว้ครู  
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  2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
        3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 

 
     4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

    (1)  จุดเด่น 
       ก.  สามารถสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ดี  และมีการให้ความร่วมมือจัด

การศึกษาด้วยดีทั้งในภูมิภาค  จังหวัด   
         ข.  มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และ

หรือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาทุกระดับและทุก
สาขาวิชา 
          ค.  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และหรือ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  มีกรอบงานตรงกับรายวิชาและสมรรถนะที่นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนรู้     
          ง.  สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษา ที่เรียนดี  มีความประพฤติดี และ
ฐานะยากจน 

    (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
         ก.  การประสานงานเพ่ือความร่วมมือระบบทวิภาคี  ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศไม่ต่อเนื่อง  ควรจะส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
         ข.  การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุน  มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ  การ
ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ละเอียดชัดเจน 



62 
 

         ค.  พัฒนาวิธีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานประการที่ท าข้อตกลงร่วม 
                           ง.  การระดมทรัพยากรภายนอกมาร่วมจัดการศึกษายังไม่เป็นระบบ  ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบ  และยังไม่มีการท างานเชิงรุก  
         5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

             (1)  จัดระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ  ชุมชน  ท้องถิ่น  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  และต่างประเทศ  ให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน  แต่ละส่วนประกอบก าหนดหน้าที่ไว้                 
อย่างชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติได้   
            (2)  จัดท าโครงการระดมทรัพยากรภายนอกมาร่วมจัดการศึกษา 
            (3)  เพ่ิมงบประมาณจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
            (4)  จัดท าโครงการบริการวิชาการ  วิชาชีพ  สู่สังคม 
 
4.3  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตาม
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบรูณ์  มีการพัฒนารายวิชา  หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 4.3.1  ตัวบ่งชี้ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
  

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบรูณ์  ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน    

  มี  

2.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  และมีการบันทึกหลังการสอน 

  มี 

3.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  ไมมี่ 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
4.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

  มี 

5.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย  อย่างน้อย  1  
รายวิชา  ซึ่งประกอบด้วย  การระบุปัญหา  การระบุวัตถุประสงค์  วิธีการ
ด าเนินการ  การเก็บข้อมูล  และ  การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

  มี 

 
        1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
                      (1)  สถานศึกษา  ได้ให้ครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน  ต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  กิจกรรมการเรียนรู้
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

            (2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา  และมีการบันทึกหลังการสอน 

            (3)  ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
            (4)  ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  ชุดการสอนออนไลน์   

              (5)  ให้ครผูู้สอนท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการแก้ปัญหา
ของผู้เรียน 

            (6)  มีการก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกกลุ่มวิชา 
       2)  ระดับคุณภาพ 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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  3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ 4  คะแนน ดี 

  
  4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

  (1)  จุดเด่น 
              ก.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ  ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา -
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ข.  มีการก ากับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  และบันทึกหลังการ
สอน  เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาการสอนให้ดีข้ึน 

       ค.  ครูทุกคนสามารถน าผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาต่อผู้เรียน  และรู้จุดควรพัฒนาของผู้เรียน 
                            ง.  การนิเทศการสอน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  ผล
การใช้แผนฯ  เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 

       จ.  หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ให้เกิด 
สมรรถนะตามกลุ่มวิชา 

   (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                   ก.  ควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา-
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชา 
                            ข.  ครูผู้สอนทุกคนต้องจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง 
                            ค.  ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการวัดผลตามสภาพจริง 
                            ง.  จัดระบบการนิเทศการสอน 
                            จ.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การท าวิจัยในชั้นเรียน   
                  5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
     (1)  ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการ 
    (2)  ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 
                       (3)  วิทยาลัยฯ  จัดท าโครงการนิเทศการสอน  และแจ้งปฏิทินการประเมินให้
ครูผู้สอนทราบ 
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 4.3.2  ตัวบ่งชี้ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 

 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแล  ให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

ไมมี่ 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาตามข้อ 1  จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับ 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไมมี่ 

3.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน   สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครู
จัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  สมบรูณ์ 

ไมมี่ 

4.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล  และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

ไมมี่ 

5.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน 
ข้อ 1 - 4  ไม่เกิน  3  ปี  ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

 
                  1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
              (1)  สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  โดยพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              (2)  ให้ครูผู้สอนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
              (3)  ตรวจสอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ข้อมูลประเด็นปัญหาที่
พบจากบันทึกหลังการสอน 

  2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1,  2,  3,  4  
และ  5  

5  คะแนน   ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1,  2 , 3  และ  4  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1,  2  และ  3  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1  และ  2 2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1 1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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                  3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ  1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
  4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

              (1)  จุดเด่น   
                            ก.  หลักสูตรรายวิชาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
                            ข.  แผนกวิชามีสื่อการสอนหลัก  และครุภัณฑ์การสอนที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
                            ค.  วิทยาลัยฯ  มีการนิเทศการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา    
             (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                            ก.  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  ท้องถิ่น  ประชาชน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
                             ข.  สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา  สื่อการเรียนรู้  ตามความต้องการ
ของแผนกวิชา 
                             ค.  สถานศึกษาจัดท าแผนการนิเทศการสอนที่มีแผนการท างานชัดเจน 

        5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
                       (1)  ควรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทุกปี 
                       (2)  สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาทุกปี 
                       (3)  ก ากับดูแลการน าผลจากบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชามาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้  และพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
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 4.3.3  ตัวบ่งชี้ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

มี 
 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนได้ 
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน   
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน  โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย   
1  ครั้ง 

มี 
 

3.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสม  โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

มี 

4.  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด  โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

มี 

5.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม 
จากบุคคลหรือหน่วยงาน  ภายนอกหรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  5  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

มี 

 
                      1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
            (1)  จัดแผนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของแต่ละสาขาวิชา 
             (2)  นิเทศติดตามการฝึกงาน  และหรือการเรียนร่วมของนักเรียนนักศึกษาระบบ
ปกติและระบบทวิภาคี 
             (3)  ให้ทุกแผนกวิชาจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
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                      (4)  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาน าสิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  โครงงานวิทยาศาสตร์  
เข้าร่วมประกวดในงานที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน    
                      (5)  โครงการเพื่อความร่วมมือและบริการ  ชุมชน  สังคม  ท้องถิ่น 
                      (6)  โครงการสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และนโยบายของรัฐบาล 
                 2)  ระดับคุณภาพ 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
                 3)  ผลการประเมิน 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
 
                 4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
                      (1)  จุดเด่น 
                         ก.  นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการฝึกงานและหรือการเรียนร่วม
ระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับงานจริง  ได้รับความรู้และประสบการณ์
ตรงจากสถานประกอบการ 
                  ข.  นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกแผนกวิชาที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร  มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
                  ค.  สถานศึกษาจัดทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
                           ง.  วิทยาลัยฯ  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์  ของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับ  อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และ  ระดับชาติ  
ตามล าดับ 
                           จ.  วิทยาลัยฯ  มีโครงงานที่เกิดจากการเรียนวิชาโครงการ  อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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                      (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
          (1)  วิทยาลัยฯ  ควรส่งครูผู้สอนแต่ละสาขางานไปศึกษากระบวนการการ
ท างานในสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุง  ประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอน 
         (2)  การเพ่ิมผู้เรียนในระบบทวิภาคี    
         (3)  การพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
                            (4)  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงงานนักศึกษา  และโครงงาน
วิทยาศาสตร์     
                  5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
                       (1)  ใช้กลยุทธ์บริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ให้มีจ านวนโครงการมาก
ขึ้น  และมีประเภทสิ่งประดิษฐ์ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกประเภท   
      (2)  จัดงบประมาณและวัสดุที่ใช้ในการทดสอบมาตาฐานวิชาชีพอย่างเพียงพอ
เหมาะสม  โดยค านึงถึงคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
                       (3)  สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน  การประกวด  การแสดงผลงาน  สิ่งประดิษฐ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานนักศึกษา 
                       (4)  ใช้กลยุทธ์เพ่ิมผู้เรียนระบบทวิภาคีให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 
         4.3.4  ตัวบ่งชี้ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองประบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

มี 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

มี 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
3.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา  และ
นันทนาการไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  และกับก าดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1 กิจกรรม 

มี 

4.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การด ารงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  และ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

มี 

5.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนใช้ความรู้  ความสามารถ 
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ  วิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 

มี 

 
      1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        

             (1)  โครงการค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการและคุณธรรม 
จริยธรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 
             (2)  โครงการค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการและคุณธรรม  
จริยธรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 
             (3)  โครงการวันไหว้ครู  
             (4)  โครงการวันสุนทรภู่  
             (5)  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหา  มหาราชินี 
             (6)  โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้  ปลูกป่า  พลิกผืนป่าพระบารม ี
             (7)  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าต้นน้ าน่าน  
             (8)  โครงการ  BIG  CLEANING  DAY  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
             (9)  โครงการประกวดร้องเพลง 
            (10)  โครงการประกวดร้องเพลงโพล์คซอง 
            (11)  โครงการค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการและคุณธรรม 
จริยธรรม 
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      2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4  ข้อ  4  คะแนน   ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3  ข้อ  3  คะแนน   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2  ข้อ  2  คะแนน   ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1  ข้อ  1  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 3)  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5  ข้อ  5  คะแนน   ดีมาก 

 
      4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

             (1)  จุดเด่น  มีโครงการและมีการด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ครอบคลุมประเด็นประเมินทุกด้าน  มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ด าเนินโครงการ  
             (2)  จุดที่ควรพัฒนา  การจัดท าโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แต่ละ
เรื่องควรจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
       5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
                     (1)  ควรมีกระบวนการในการติดตามผลการด าเนินโครงการ  เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
                     (2)  ควรมีรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลังจากสิ้นสุดโครงการ   
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4.4  มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
      สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
         4.4.1  ตัวบ่งชี้  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

 ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน 
ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี 

2.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี 

3.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และ 
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ไมมี่ 

4.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มี 

5.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
       1)  โครงการ/กิจกรรม/งาน        

               สถานศึกษามีการจัดบริการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ภายใน โดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และมีการมอบหมายหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       2)  ระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1, 2, 3, 4  และ  5  5  คะแนน  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1, 2, 3  และ  4  4  คะแนน  ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1, 2  และ  3  3  คะแนน  พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1  และ 2 2  คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1 1  คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
       3)  ผลการประเมิน 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ข้อ 1, 2, 3  และ  4  4  คะแนน ดี 
  
                  4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
    (1)  จุดเด่น  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา
โดยต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
    (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
         ก.  การชี้แจงมาตรฐานการศึกษา  ต้องอธิบายแต่ละมาตรฐาน  แต่ละตัวบ่งชี้
ให้ละเอียดชัดเจน  เพ่ือผู้ปฏิบัติจะได้เก็บข้อมูลและหลักฐานได้ถูกต้อง 
         ข.  การชี้แจงมาตรฐานการศึกษา  ต้องอธิบายแต่ละมาตรฐาน  แต่ละตัวบ่งชี้ 
ควรท าทุกปีเนื่องจากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานทุกปี  และ  ต้องท าโดยเร็วให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องเก็บข้อมูล  
         ค.  การมอบหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบ  เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดท าข้อมูลตัว
บ่งชี้  และจัดเก็บหลักฐานตัวบ่งชี้  ต้องมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่จากสถานศึกษา 
         ง.  การส่งรายงานตัวบ่งชี้และหลักฐานตัวบ่งชี้ของผู้ที่รับผิดชอบตามค าสั่งของ
สถานศึกษา  ควรท าตามปฏิทินการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
    (1)  ควรจัดท ามาตรฐานการศึกษาเป็นไฟล์เอกสาร  เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย  
เช่น  เว็บไซด์  ไลน์  เป็นต้น  เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน  และเป็นการลด
การใช้เอกสาร  
    (2)  ควรน าจุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  ของแต่
ละตัวบ่งชี้  มาจัดท าโครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในปีการศึกษาถัดไป   
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         4.4.2  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งช้ี 

ข้อมูล
ย้อนหลัง 

เปรียบเทยีบการพัฒนา 
พัฒนา/ 
ไม่พัฒนา ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ด ี   ด ี   พอใช้   ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษา
เทียบกับจ านวนผูเ้ข้าเรยีน 

  ด ี   ด ี   ด ี   ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระดับคณุภาพในการด าเนินการ
บริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

  ด ี   ด ี   ดีมาก   พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2  ระดับคณุภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

  ดีมาก   ดีมาก   ดีมาก   ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคณุภาพในดา้นการจัดการ
ด้านบุคลากร 

  ดีมาก   ดีมาก   ด ี   ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคณุภาพภายในการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน 

  พอใช้   พอใช้   ด ี   พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการดา้นอาคารสถานท่ี  ด้านครุภัณฑ์  และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

  ดีมาก   ดีมาก   ดีมาก  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  ระดับคณุภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพื่อการบรหิารจดัการศึกษา 

  ด ี   ด ี   ดีมาก   พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคณุภาพในการจัดการเรยีน
การสอนรายวิชา 

  ด ี   ด ี   ด ี   ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2  ระดับคณุภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุม่วิชา 

  ดีมาก   ดีมาก   ต้อง    
  ปรับปรุง   
  เร่งด่วน 

  ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3  ระดับคณุภาพในการจัด
การศึกษา 

  พอใช้   พอใช้   ดีมาก   พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4  ระดับคณุภาพในการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 

  ด ี   ด ี   ดีมาก   พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1  ระดับคณุภาพในการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายใน 

  ดีมาก   ดีมาก   ด ี   ไม่พัฒนา 
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1)  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 
 

13  ตัวบ่งชี้ 
 

5  ตัวบ่งชี้ 
 

38.46 
 

2)  ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00   ดีมาก 
3.51 – 4.50   ดี 
2.51 – 3.50   พอใช้ 
1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
     3)  ผลการประเมิน  

  
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

(38.46/80) X 5 = 2.40 ต้องปรับปรุง 
 
 

                4)  จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
                     (1)  จุดเด่น 
        ก.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินทุกๆ ปี  เพ่ือให้
สถานศึกษามีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน 
        ข.  หลังการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ได้น าข้อมูลจุดที่ควร
พัฒนาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
                 ค.  การประเมินภายในของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก  ผู้บริหาร  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  อย่างดียิ่ง 
                     (2)  จุดที่ควรพัฒนา 
       ก.  สถานศึกษาควรปลูกจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนร่วมมือปฏิบัติงานให้การ
ประเมินทุกตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน  ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
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       ข.  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคน  กรณีสถานศึกษา
ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ 
       ค.  การส่งผลการประเมินตนองตามตัวบ่งชี้ของผู้รับผิดชอบ ต้องส่งให้ตรงเวลา 
อยู่ในช่วงเวลาที่งานประกันฯ ก าหนด 
                5)  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินภายในทุก ๆ ปี  ควรน าผลการ
ประเมินรายมาตรฐานและรายตัวชี้วัดมาแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ  น าจุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาของแต่ละตัวบ่งชี้  มาวิเคราะห์ร่วมกันและจัดท าโครงการ
เพ่ือให้แต่ละตัวบ่งชี้มีการพัฒนา 
 



 
 

ตอนที่ 5  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา 3   พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.2  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรยีน 4   ด ี
มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคณุภาพในการด าเนินการบรหิารจดัการศึกษาตามแนวทาง 
                  สถานศึกษาคุณธรรม 

5   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคณุภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน 
                  ต้นสังกัด 

5   ดมีาก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3  ระดับคณุภาพในดา้นการจัดการด้านบุคลากร 4   ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่2.4  ระดับคณุภาพภายในการบริหารจัดการด้านการเงิน 4   ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่2.5  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่   
                  ด้านครุภณัฑ์  และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.6  ระดับคณุภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหาร 
                  จัดการศึกษา 

5   ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคณุภาพในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 4   ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคณุภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 1   ต้องปรับปรุง   
  เร่งด่วน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคณุภาพในการจัดการศึกษา 5   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4  ระดับคณุภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 5   ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1  ระดับคณุภาพในการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน 4   ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา 2   ต้องปรับปรุง 

 
 
 



78 

 

       5.1.1  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”            จ านวน..........6............ตัวบ่งชี้ 

       5.1.2  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”            จ านวน..........5............ตัวบ่งชี ้

       5.1.3  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”            จ านวน..........1............ตัวบ่งชี ้

       5.1.4  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุง”           จ านวน..........1............ตัวบ่งชี้ 

       5.1.5  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน..........1...........ตวับ่งชี ้
 
5.2  จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
       5.2.1  วิทยาลัยฯ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามสาขาที่ต้องการ 
       5.2.2  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนและมีการมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งของวิทยาลัยฯ 
       5.2.3  บรรยากาศของสถานศึกษาเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการเรียนการสอน 
       5.2.4  วิทยาลัยฯจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
       5.2.5  เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทางด้านการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                         
       5.2.6  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
       5.2.7  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา 
       5.2.8  บุคลากรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  เช่น  การศึกษาดูงาน
การอบรม 
       5.2.9  บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านสิทธิและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ 
       5.2.10  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเงินมีสถานะภาพคล่องตัว 
       5.2.11  มีการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
       5.2.12  วิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุฝึกด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
ครบถ้วน 
       5.2.13  มีการส่งเสริมด้านครุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา 
       5.2.14  ฝ่ายบริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในสถานศึกษา 
          
5.3  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
      5.3.1  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
      5.3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความกระตือรือร้น  รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม  การมีภาวะผู้น า  และ  การกล้าแสดงออก 
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      5.3.3  การแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน  
      5.3.4  การวางแผนจัดหาอัตราก าลังข้าราชการในงานและสาขาวิชาที่บุคลากรไม่เพียงพอ 
      5.3.5  การวางแผนงบประมาณให้ได้รับงบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนใช้งบประมาณ 
ให้เพียงพอ  โดยเฉพาะงบประมาณจ้างครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ 
      5.3.6  จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพียงพอตามรายการครุภัณฑ์ของสาขาวิชา  ที่มีมาตรฐาน  
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและเนื้อหาสาระรายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
      5.3.7  จัดท าโครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่เสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
พร้อมใช้งานในกิจกรรมการเรียนรู้ 
       5.3.8  การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ควรจัดท าหลายรูปแบบ  เผยแพร่อย่างทั่วถึง
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ  สาธารณชน  
 
5.4  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
       5.4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
       5.4.2  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เกี่ยวกับการเรียนสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       5.4.3  การระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา 
       5.4.4  การร่วมมือและบริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมท้องถิ่น 
       5.4.5  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองเก่ียวกับค่านิยมการเรียนต่อปริญญาตรี   
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคน่ำนที่  ๕๘๑/๒๕๖๐ 
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
ที ่ ๕๘๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

  

 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ป้องกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ส่วนที่ ๒ 
กำรอำชีวศึกษำ ข้อ ๒๒ ให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนั้น
วิทยำลัยเทคนิคน่ำน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ด ำเนินกำรรับผิดชอบในแต่ละฝ่ำยตำมตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดซึ่งมีท้ังหมด ๔  มำตรฐำน  ๑๔  ตัวบ่งชี้ ดังรำยละเอียดและรำยชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้ 
 
 ส่วนที่ ๑  ฝ่ายอ านวยการ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ เสนอแนะ แก้ปัญหำ ให้ค ำปรึกษำอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยรำเชนทร์ กำบค ำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยสมคิด แก้วเตชะ  กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยสุกิต  วัฒนะ  กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยสุชำติ ผดุงพันธ์  กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๑.๖ นำยสุพล มงคลเกียรติชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๗ นำงทิพย์วรรณ ไชยวงค ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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               ส่วนที่ ๒  ฝ่ายด าเนินการจัดเตรียมแฟ้มและน าเสนอรายละเอียดของตัวบ่งช้ี มีหน้ำที่ 
จัดเตรียมข้อมูล  เอกสำรประกอบและจัดแฟ้มเพ่ือน ำเสนอตำมข้อมูลกำรประกันคุณภำพตำมตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบ 
               มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
               ตัวบ่งชี้ ๑.๑  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกอบด้วย 
งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน งำนครูที่ปรึกษำ และงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และ
คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ  คือ 
 ๑. นำยสุชำติ  ผดุงพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. น.ส.ภคมน ค ำรำพิศ  กรรมกำร 
 ๓. นำยสิทธิเดช ครุฑสี  กรรมกำร 
 ๔. นำยชัชวำลย์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 ๕. นำยทวี  เฟยลุง  กรรมกำร 
 ๖. นำยชัยวุฒิ  สุธรรม  กรรมกำร 
 ๗. นำงพรรณี  เครือบุญรำช  กรรมกำร 
 ๘. นำงเกษมศรี เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๙. นำงวำสนำ สุขม ี  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงจิตตรำ ขันทะสีมำ  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ทักษิณำ ธรรมสถิตย์  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงธีรำรัตน์ สิงห์จำนุสงค์  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยวันชัย เพ็ชรแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยจเร  อุปวัฒน์  กรรมกำร 
 ๑๖. นำยเรวัตร สีเทำ  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยธีระพงษ์ ศิริรักษำ  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยภิรมย์ ยะรำช  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยผดุง  อนันตกำล  กรรมกำร 
 ๒๐. นำงรัชนี  พิทักษ ์  กรรมกำร 
 ๒๑. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๒๒. นำยโสภณ แก้วมงคล  กรรมกำร 
 ๒๓. น.ส.กฏชกรณ ์ กุณวงค ์  กรรมกำร 
 ๒๔. ว่ำที่ ร.ต.สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำร 
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 ๒๕. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๒๖. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๒๗. นำยรักพงษ์ วงศ์สุดดี  กรรมกำร 
 ๒๘. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๒๙. นำยณฐกร สุเทปิน  กรรมกำร 
 ๓๐. นำยสุชำติ วังตำ  กรรมกำร 
 ๓๑. นำงอรวรรณ ปันโน  กรรมกำร 
 ๓๒. นำงวำริณี ศรีวุฒิ  กรรมกำร 
 ๓๓. นำงอำรยำ นะประสิทธิ์  กรรมกำร 
 ๓๔. นำงวัฒนำพร ไชยวงศ ์  กรรมกำร 
 ๓๕. นำงพัฒนำ จุลนิธิ  กรรมกำร 
 ๓๖. นำงเกตุชริน มูลแก้ว  กรรมกำร 
 ๓๗. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓๘. น.ส.ดวงเพลิน ไกลถิ่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน ประกอบด้วย
งำนทะเบียน และคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ  คือ 
 ๑. นำยสมคิด  แก้วเตชะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. น.ส.กมลรัตน์ เพตะกร  กรรมกำร 
 ๓. นำงกฤติยำณี มั่นคง  กรรมกำร 
 ๔. นำงจิรำพร เชียงทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕. นำงจำมรี  เผือทะนำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง

สถำนศึกษำคุณธรรมประกอบด้วย งำนบุคลำกร และงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ และ
คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ  คือ 
 ๑. นำยสุชำติ  ผดุงพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล  กรรมกำร 
 ๓. นำยมนตรี  กันทำสุวรรณ์  กรรมกำกร 
 ๔. นำยอดิศักดิ ์ ไชยเสน  กรรมกำร 
 ๕. นำยชัชวำลย ์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
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 ๖. นำยทรงศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมกำร 
 ๗. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๘. นำยอิทธิกร บุญชูภักดิ ์  กรรมกำร 
 ๙. นำยสุชำติ  วังตำ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยสิทธิเดช ครุฑศร ี  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 ๑๔. นำงอรนุช มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยจตุวัชร์ ไกลถิ่น  กรรมกำร 
 ๑๖. นำยธีรศักดิ์ อุ่นละชัย  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยบันฑิต ทองค ำ  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยชัยวุฒิ สุธรรม  กรรมกำร 
 ๑๙. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยเรวัตร สีเทำ  กรรมกำร 
 ๒๑. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำร 

๒๒. นำงชมัยพร เหมือนโพธิ์  กรรมกำร 
๒๓. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 

 ๒๔. น.ส.กชนุช อุส่ำห์  กรรมกำร 
 ๒๕. นำยทรงศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมกำร 
 ๒๖. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๗. นำยภำนุพงค์ บัวผัน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัดประกอบด้วยงำนบุคลำกร คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสมคิด  แก้วเตชะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงธีรำรัตน์ สิงห์จำนุสงค์  กรรมกำร 
 ๓. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๔. น.ส.กชนุช  อุส่ำห์  กรรมกำร 
 ๕. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๖. นำงชมัยพร เหมือนโพธิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรประกอบด้วย งำน
บุคลำกรคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสมคิด  แก้วเตชะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงธีรำรัตน์ สิงห์จำนุสงค์  กรรมกำร 
 ๓. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๔. น.ส.กชนุช  อุส่ำห์  กรรมกำร 
 ๕. ครูประจ ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๖. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๗. นำงชมัยพร เหมือนโพธิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลำนุกำร 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินประกอบด้วยงำน
วำงแผนและงบประมำณ และงำนกำรเงินและบัญชีคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุพล  มงคลเกียรติชัย ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยบัญญัติ ค ำวังจันทร์  กรรมกำร 
 ๓. นำงพัฒนำ  ดวงพิกุล  กรรมกำร 
 ๔. น.ส.จิตตินี  ปั๋นบุญมำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงวนิดำ  กุลสุ  กรรมกำร 
 ๖. นำงอรวรรณ ปันโน  กรรมกำร 
 ๗. ว่ำที่ ร.ต.หญิงณัฐกำรต์ เจดีย์กัน  กรรมกำร 
 ๘. น.ส.อภิญญำ อำบสำ  กรรมกำร 
 ๙. น.ส.สุภำดำ ไชยเจริญ  กรรมกำร 
 ๑๐.น.ส.หนึ่งวิมล ทองนันชัย  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ชลิตำ ชุ่มวงค์  กรรมกำร 
 ๑๒. น.ส.สุมิตร สำรทอง  กรรมกำร 
 ๑๓. หัวหน้ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๑๔. นำงณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๕. นำงวิรำพรรณ สีเทำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ 
และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศประกอบด้วยงำนอำคำรสถำนที่ งำนพัสดุ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
และงำนวิทยบริกำร (ห้องสมุด) คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสมคิด  แก้วเตชะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยรุ่งสยำม ธงสำมสิบเจ็ด  กรรมกำร 
 ๓. นำยชัยวุฒิ  สุธรรม  กรรมกำร 
 4. นำงพัฒนำ  จุลนิธิ  กรรมกำร 
 5. นำยสุชำติ  วังตำ  กรรมกำร 
 6. นำยกิตติกร ยะทะนะ  กรรมกำร 
 7. นำยเสวก  ศรีวิรำช  กรรมกำร 
 8. นำยอดิศิกดิ์ ไชยเสน  กรรมกำร 
 9. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 10. นำยกิตติศักดิ ์ บุญเกิด  กรรมกำร 
 ๑1. นำยเริงชัย เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๑2. นำยธีรวัฒน์ ติ๊บอ้ำย  กรรมกำร 
 ๑3. นำยกมลพัฒน์ ดำชิต  กรรมกำร 
 ๑4. นำยชัยพล พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๑5. นำงอักษรศรี มะโน  กรรมกำร 
 ๑6. นำงจันทร์เพ็ญ อภิวงค ์  กรรมกำร 
 ๑7. นำงพิมพ์ณภำ พันธ์พำณิชย์  กรรมกำร 
 18. นำงประทิน ลัดดำอ่อน  กรรมกำร 
 19. น.ส.ศิริกุล ธนะมำนนท์  กรรมกำร 
 ๒0. นำงนพรรณ ณ น่ำน  กรรมกำร 
 ๒1. นำงเบญจวรรณ ขจิตมงคลวิศน์ กรรมกำร 
 ๒2. นำยธีรศักดิ์ อุ่นละชัย  กรรมกำร 
 ๒3. นำงสุพรรษำ มูลแดง  กรรมกำร 
 ๒4. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำร 
 ๒5. นำยบัญญัติ ค ำวังจันทร์  กรรมกำร 
 ๒6. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๒7. นำงพรรณี เครือบุญรำช  กรรมกำร 
 ๒8. นำยอดิศักดิ์ ชิณะวงศ ์  กรรมกำร 
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 29. นำยวรพจน์ ธรำวรรณ  กรรมกำร 
 ๓0. นำยวรพล มะริน  กรรมกำร 
 ๓1. นำยนิพันธ์ พรมสำร  กรรมกำร 
 ๓2. นำยธีระพงษ์ ธรรมจักร  กรรมกำร 
 ๓3. นำงสำวนัทธทน ธิขวัญ  กรรมกำร 
 ๓4. หัวหน้ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๓5. นำยธีระพงษ์ ศิริรักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓6. น.ส.ชัชรี  ค ำอ้ำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖  ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำประกอบด้วย  
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 1 , 5 งำนควำมร่วมมือ 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 2  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 3  งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 4   งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
และคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยชัยวุฒิ  สุธรรม  กรรมกำร 
 ๓. นำยพิทักษ ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๕. นำยรักพงษ์ วงศ์สุดดี  กรรมกำร 
 ๖. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๗. นำยณฐกร  สุเทปิน  กรรมกำร 
 ๘. นำยสุชำติ  วังตำ  กรรมกำร 
 ๙. นำงอรวรรณ ปันโน  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ทักษิณำ ธรรมสถิตย์  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงวำริณี ศรีวุฒิ  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงอำรยำ นะปะสิทธิ์  กรรมกำร 
 ๑๔. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๑๕. นำงจิตตรำ ขันทะสีมำ  กรรมกำร 
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 ๑๖. นำงวัฒนำพร ไชยวงศ ์  กรรมกำร 
 ๑๗. นำงพัฒนำ จุลนิธิ  กรรมกำร 
 ๑๘. ว่ำที่ ร.ต.สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยภิรมย์ ยะรำช  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยอนุรัช จันทรำงกูร  กรรมกำร 
 ๒๑. นำยสิทธิเดช ครุฑสี  กรรมกำร 
 ๒๒. น.ส.ศัตวรี แก้วใหม่  กรรมกำร 
 ๒๓. นำงเกตุชริน มูลแก้ว  กรรมกำร 
 ๒๔. น.ส.ภคมน ค ำรำพิศ  กรรมกำร 
 ๒๕. นำยทวี  เฟยลุง  กรรมกำร 
 ๒๖. นำงพรรณี เครือบุญรำช  กรรมกำร 
 ๒๗. นำงเกษมศรี เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๒๘. นำงวำสนำ สุขม ี  กรรมกำร 
 ๒๙. น.ส.ดวงเพลิน ไกลถิ่น  กรรมกำร 
 ๓๐. นำงพวงพยอม พรมสำร  กรรมกำร 
 ๓๑. น.ส.ลลิตำ ถำพรม  กรรมกำร 
 ๓๒. นำยเมธำ ยศธิอูป  กรรมกำร 
 ๓๓. น.ส.ปรำณปรียำ ติ๊บแก้ว  กรรมกำร 
 ๓๔. หัวหน้ำแผนกทุกวิชำ   กรรมกำร 

๓๕. นำยชัชวำล แสงแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓๖.  น.ส.ฐิติษร วรรณำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งช่ีที่ ๓.๑  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำประกอบด้วย 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 1 , 2 , 4 งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 3  งำนวัดผล และประเมินผล 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 3 , 5 งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุธำทิพย์ พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๓. นำยมนตรี  ธีรตระกูล  กรรมกำร 
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 ๔. นำยมนตรี  น้อยหัวหำด  กรรมกำร 
 ๕. นำยณฐกร  สุเทปิน  กรรมกำร 
 ๖. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๗. นำงอรนุช  มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๘. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๙. นำยชัยพล  พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงวัฒนำพร ไชยวงค ์  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ฉลองรัตน ์ จันทร์คล้ำย  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยอุทัย  สุมำมำลย์  กรรมกำร 
 ๑๕. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๑๖. นำยวันชัย เพ็ชรแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๗. ว่ำที่ ร.ต.สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยไชยรัตน์ สุวรรณอ ำไพ  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยสิทธิเดช ครุฑสี  กรรมกำร 
 ๒๐. น.ส.ธนำภรณ์ จันสำ  กรรมกำร 
 ๒๑. น.ส.ชนำภำ สุโรพันธ์  กรรมกำร 
 ๒๒. ครูประจ ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๒๓. น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ  กรรมกำร 
 ๒๔. น.ส.พัชรินทร์ สำธำ  กรรมกำร 
 ๒๕. น.ส.นิตยำ ต๊ะผัด  กรรมกำร 
 ๒๖. นำยวิชำญ ไชยวงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๗. นำงสมจิต แสงเนตร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำประกอบด้วยงำน
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และงำนสื่อกำรเรียนสอน คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุธำทิพย์ พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๓. นำยมนตรี  ธีรตระกูล  กรรมกำร 
 ๔. นำยมนตรี  น้อยหัวหำด  กรรมกำร 
 ๕. นำยณฐกร  สุเทปิน  กรรมกำร 
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 ๖. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๗. นำงอรนุช  มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๘. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๙. นำยชัยพล  พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงวัฒนำพร ไชยวงค ์  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.ฉลองรัตน์ จันทร์คล้ำย  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสุธำสินี มนต์ชัยวนะกิจ กรรมกำร 
 ๑๔  นำยทวี  เฟยลุง  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยกิตติศักดิ์ บุญเกิด  กรรมกำร 
 ๑๖. นำงพรรณี เครือบุญรำช  กรรมกำร 
 ๑๗. ว่ำที่ ร.ต.สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยอนุมัต ิ สิทธิ  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยนิพันธ์ พรมสำร  กรรมกำร 
 ๒๐. น.ส.ชนำภำ สุโรพันธ์  กรรมกำร 
 ๒๑. ครูประจ ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๒๒. นำยวิชำญ ไชยวงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 23. นำงสมจิต แสงเนตร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
   
 ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 1 , 2 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 3  งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 4  งำนวัดผล และประเมินผล 
 -ประเด็นกำรประเมินข้อ 5  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
และคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงพัฒนำ  จุลนิธิ  กรรมกำร 
 ๓. นำยชัยวุฒิ  สุธรรม  กรรมกำร 
 ๔. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๕. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๖. นำยรักพงษ์ วงศ์สุดดี  กรรมกำร 
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 ๗. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๘. นำยณฐกร  สุเทปิน  กรรมกำร 
 ๙. นำยสุชำติ  วังตำ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงอรวรรณ ปันโน  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงอัชฏำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๑๒. น.ส.ทักษิณำ ธรรมสถิตย์  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงวำริณี ศรีวุฒิ  กรรมกำร 
 ๑๔. นำงอำรยำ นะประสิทธิ์  กรรมกำร 
 ๑๕. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๑๖. นำงจิตตรำ ขันทะสีมำ  กรรมกำร 
 ๑๗. นำงวัฒนำพร ไชยวงศ ์  กรรมกำร 
 ๑๘. นำงสุธำทิพย์ พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยมนตรี ธีรตระกูล  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยมนตรี น้อยหัวหำด  กรรมกำร 
 ๒๑. นำยชัยพล พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๒๒. น.ส.ฉลองรัตน ์ จันทร์คล้ำย  กรรมกำร 
 ๒๓. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำร 
 ๒4. นำยศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล  กรรมกำร 
 ๒5. นำยมนตรี กันทำสุวรรณ์  กรรมกำร 
 ๒6. นำยอดิศักดิ์ ไชยเสน  กรรมกำร 
 ๒7. นำยชัชวำลย์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 28. นำยอิทธิกร บุญชูภักดิ ์  กรรมกำร 
 29. นำยสิทธิเดช ครุฑศร ี  กรรมกำร 
 ๓0. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๓1. นำยเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี  กรรมกำร 
 ๓2. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 ๓3. นำงอรนุช มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๓4. นำยจตุวัชร์ ไกลถิ่น  กรรมกำร 
 ๓5. นำยธีรศักดิ์ อุ่นละชัย  กรรมกำร 
 ๓6. นำยบันฑิต ทองค ำ  กรรมกำร 
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 ๓7. นำยเรวัตร สีเทำ  กรรมกำร 
 38. นำยอุทัย  สุมำมำลย์  กรรมกำร 
 39. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำร 
 40. น.ส.ธนำภรณ์ จันสำ  กรรมกำร 
 41. นำยภำนุพงค์ บัวผัน  กรรมกำร 
 ๔2. นำยทรงศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมกำร 
 ๔3. ว่ำที่ ร.ต.สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔4. นำงเกตุชริน มูลแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วยงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุชำติ  ผดุงพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล  กรรมกำร 
 ๓. นำยมนตรี  กันทำสุวรรณ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยอดิศักดิ์ ไชยเสน  กรรมกำร 
 ๕. นำยชัชวำลย์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 ๖. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๗. นำยอิทธิกร บุญชูภักดิ ์  กรรมกำร 
 ๘. นำยสุชำติ  วังตำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยสิทธิเดช ครุฑศร ี  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๑๑. นำยเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 ๑๓. นำงอรนุช มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยจตุวัชร์ ไกลถิ่น  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยธีรศักดิ์ อุ่นละชัย  กรรมกำร 
 ๑๖. นำยบันฑิต ทองค ำ  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยชัยวุฒิ สุธรรม  กรรมกำร 
 ๑๘. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยเรวัตร สีเทำ  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยทรงศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมกำร 
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 ๒๑. ครูประจ ำแผนกวิชำทุกคน  กรรมกำร 
 ๒๒. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๓. นำยภำนุพงค์ บัวผัน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 มาตรฐานที่ ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำประกอบด้วยงำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุพล  มงคลเกียรติชัย ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๓. นำยกิตติศักดิ์ บุญเกิด  กรรมกำร 
 ๔. นำงพัฒนำ  จุลนิธิ  กรรมกำร 
 ๕. นำงรัชนี  พิทักษ ์  กรรมกำร 
 ๖. นำยไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ ์  กรรมกำร 
 ๗. นำยอนุรัช  จันทรำงกูร  กรรมกำร 
 ๘. นำงวำสนำ สุขม ี  กรรมกำร 
 ๙. นำยผดุง  อนันตกำล  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยสุชำติ วังตำ  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยไชยรัตน์ สุวรรณอ ำไพ  กรรมกำร 
 ๑๔. น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยชัยวุฒิ สุธรรม  กรรมกำร 
 ๑๖. นำงมัสรัตน์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๗. นำงอัชฎำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำร 
 ๑๘. นำงทิพย์วรรณ ไชยวงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๙. น.ส.สกุลณำ สมศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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               ส่วนที่ ๓  ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ ำนวน  ๑๐  ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลกำร
ฝึกอบรม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน คณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบ คือ 
 ๑. นำยสุชำติ  ผดุงพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยภิรมย์  ยะรำช  กรรมกำร 

๓. นำงสำวฉลองรัตน์ จันทร์คล้ำย  กรรมกำร 
 ๔. นำยอำนนท์ แสนทน  กรรมกำร 
 ๕. นำยเรวัตร  สีเทำ  กรรมกำร 
 ๖. นำงญุวณิฑฐ์ ทั่งแดง  กรรมกำร 
 ๗. นำงจิตตรำ ขันทะสีมำ  กรรมกำร 
 ๘. นำงวำริณี  ศรีวุฒิ  กรรมกำร 
 ๙. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยธวัช  เสนนันตำ  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยสิทธิเดช ครุฑสี  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยทวี  เฟยลุง  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยพลกฤษ จนิะไชย  กรรมกำร 
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 ๑๕. นำงชมัยพร เหมือนโพธิ์  กรรมกำร 
 ๑๖. นำงพวงพยอม พรมสำร  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยมำนพ ฝั้นเฝือ  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยอำนนท์ แสนทน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๙. นำงมณีวรรณ ทะนันไชย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
                ส่วนที่ ๔  ฝ่ายสนับสนุน 
 แผนกวิชาทุกแผนกวิชา มีหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของแต่ละตัวบ่งชี้พร้อมกับ
รวบรวมและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนกวิชำ ตลอดจนเตรียมข้อมูล
น ำเสนอต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำข้อมูลมำวำงแผนพัฒนำหน่วยงำนและสถำนศึกษำให้มีศักยภำพตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 
  

 แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยบันฑิต ทองค ำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยชัยพล  พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยธีระพงษ์ ศิริรักษำ  กรรมกำร  
 ๕. นำยมำนัส  ยอดทอง  กรรมกำร 
 ๖. นำยธีรวัฒน์ ณฐเกียรติกร  กรรมกำร 
 ๗. นำยสมพงษ์ สุค ำ  กรรมกำร 
 ๘. นำยสุทร์ธิชัย คนสูง  กรรมกำร 
 ๙. นำยสุภัค  จะนะพรม  กรรมกำร 
 ๑๐. ว่ำที่ ร.ต.วิทยพงศ์ กุลณำวงค ์  กรรมกำร 
 ๑๑. น.ส.หทัยมำศ ศิริกันชัย  กรรมกำร 
 ๑๒.นำยชัยวุฒิ สุธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 ๑.นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยภิรมย์  ยะรำช  กรรมกำร 
 ๓. นำยมนตรี  กันทำสุวรรณ์  กรรมกำร 
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 ๔. นำยอุทัย  สุมำมำลย์  กรรมกำร 
 ๕. นำยบัญญัติ ค ำวังจันทร์  กรรมกำร 
 ๖. นำยมนตรี  ธีรตระกูล  กรรมกำร 
 ๗. นำยพิสิฐ  วัฒนสันติพงศ์ กรรมกำร 
 ๘. นำยชวลิต  ขวัญสง่ำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยรุ่งสยำม ธงสำมสิบเจ็ด  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยสุริยันห์ ดีปำละ  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยธีรวัฒน์ ติ๊บอ้ำย  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยอนุมัต ิ สิทธิ  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยไชยรัตน์ สุวรรณอ ำไพ  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยชัชวำลย์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยรักพงษ์ วงศ์สุดดี  กรรมกำร 
 ๑๖. นำยสมนึก กำบบัว  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยชัยอดุลย์ เรียนสอน  กรรมกำร 
 ๑๘. นำยกฤษนนท ์ สนธิ  กรรมกำร 
 ๑๙. ว่ำที่ ร.ต.พิษณุ สังข์ค ำ  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยศิวเมศร์ เงินโน  กรรมกำร 
 ๑๙. นำยอนุรัช จันทรำงกูร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยจเร  อุปวัฒน์  กรรมกำร 
 ๓. นำยกิตติศักดิ์ บุญเกิด  กรรมกำร 
 ๔. นำยวิชำญ  ไชยวงค ์  กรรมกำร 
 ๕. นำยเจน  ทะนันไชย  กรรมกำร 
 ๖. นำยสมพงษ์ สวนแก้ว  กรรมกำร 
 ๗. นำยสุชำติ  สนธิ  กรรมกำร 
 ๘. นำยอดิศักดิ ์ ชิณะวงศ ์  กรรมกำร 
 ๙. นำยอำนนท ์ แสนทน  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยวรพจน์ ธรำวรรณ  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยทวี  เฟยลุง  กรรมกำร 
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 ๑๒. นำยไพโรจน์ พอใจ  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยวรพล มะริน  กรรมกำร 
 ๑๔. ว่ำที่ ร.ต.สุภกิณห์ สิทธิยศ  กรรมกำร 
 ๑๕.น.ส.ฉลองรัตน ์ จันทร์คล้ำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 สาขาวิชาช่างยนต์ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยพลกฤษ จินะไชย  กรรมกำร 
 ๓. ว่ำที ร.ต. สุวิชัย เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๔. นำยเรวัตร  สีเทำ  กรรมกำร 
 ๕. นำยพิทักษ์ ทิพวงศ ์  กรรมกำร 
 ๖. นำยภำณุพล ทองกริต  กรรมกำร 
 ๗. นำยศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล  กรรมกำร 
 ๘. นำยธีรโชติ อินนำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยมนต์ชัย ชุ่มเย็น  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยวิทยำ เงินโน  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยยุทธิษเฐียร จันทร์ตำ  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยสุวัฒน์ แจ่มภู่  กรรมกำร 
 ๑๓. นำยนพคุณ ไชยหำญ  กรรมกำร 
 ๑๔. นำยณัฐพล ไชยยงค์  กรรมกำร 
 ๑๕. นำยสุรศักดิ์ อินผ่อง  กรรมกำร 
 ๑๖. น.ส.เบญจมำภรณ์ มั่งอ้น  กรรมกำร 
 ๑๗. นำยเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสิทธิเดช ครุฑสี  กรรมกำร 
 ๓. นำยประยูร ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๔. นำยณฐกร  สุเทปิน  กรรมกำร 
 ๕. นำยเสวก  ศรีวิรำช  กรรมกำร 
 ๖. นำยสุรพล  ผดุงพันธ์  กรรมกำร 
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 ๗. น.ส.ณัฐกำนต์ ทั่วประโคน  กรรมกำร 
 ๘.  นำยผดุง  อนันตกำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 สาขาวิชาช่างกลโรงาน 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยมนตรี  น้อยหัวหำด  กรรมกำร 
 ๓. นำยอิทธิกร บุญชูภักดิ ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยโสภณ  แก้วมงคล  กรรมกำร 
 ๕. นำยกิตติกร ยะทะนะ  กรรมกำร 
 ๖. นำยจกัรพั์นธ์ ขึมจันทร์  กรรมกำร 
 ๗. นำยเชำว์  ปั้นบุญ  กรรมกำร 
 ๘. นำยสมควร อุปจักร  กรรมกำร 
 ๙. นำยปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำยทวีวุฒิ ยอดอ้ัน  กรรมกำร 
 ๑๑. นำยศรำยุธ ค ำไทย  กรรมกำรง 
 ๑๒. นำยสุชำติ วังตำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสมชำย ไชยเสน  กรรมกำร 
 ๓. นำยกฤษณะ ตนำวรรณ  กรรมกำร 
 ๔. นำยธวัช  เสนนันตำ  กรรมกำร 
 ๕. นำยมงคล  ปัญญำ  กรรมกำร 
 ๖. นำยอดิศักดิ ์ ไชยเสน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุธำทิพย์ พำโพธิ์  กรรมกำร 
 ๓. นำงอรนุช  มหำคีตะ  กรรมกำร 
 ๔. นำงวนิดำ  กุลสุ  กรรมำกำร 
 ๕. นำงสุธำสินี มนต์ชัยวนะกิจ กรรมกำร 
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 ๖. นำงอรวรรณ ปันโน  กรรมกำร 
 ๗. นำงศศิธร  ชิณะวงศ ์  กรรมกำร 
 ๘. นำงรัชนี  พิทักษ ์  กรรมกำร 
 ๙. นำยจตุวัชร์ ไกลถิ่น  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงเกษมศรี เสำวภำ  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงมัสรัตน์ แสงแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๒. น.ส.นลินนิภำ ชื่นจิต  กรรมกำร 
 ๑๓. น.ส.ธนิดำ ธนูสนธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงอัจฉรำ ล้อมค ำดี  กรรมกำร 
 ๓. น.ส.วำสนำ สุขม ี  กรรมกำร 
 ๔. น.ส.พวงผกำ สำรใจ  กรรมกำร 
 ๕. นำงอภิญญำ กรีติสุวคนธ์  กรรมกำร 
 ๖. น.ส.นภัสรำ รักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. น.ส.ภคมน ค ำรำพิศ  กรรมกำร 
 ๓. นำงอำรยำ  นะประสิทธิ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยอภิเดช มหำไม ้  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงจำรุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๓. นำงพรรณี  เครือบุญรำช  กรรมกำร 
 ๔. นำยเริงชัย  เรืองกิจวณิชกุล กรรมกำร 
 ๕. นำยเอกรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมกำร 
 ๖. นำยสุกำนต์ ทองศร ี  กรรมกำร 
 ๗. นำยพงศธร ซุยสี  กรรมกำร 
 ๘. น.ส.กนกกำญจน์ ประทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 สาขาวิชาการตลาด 
 ๑.นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. น.ส.ทักษิณำ ธรรมสถิตย์  กรรมกำร 
 ๓. นำงวำริณี  ศรีวุฒิ  กรรมกำร 
 ๔. นำยธเรศ  วิบูลย์ศักดิ์  กรรมกำร 
 ๕. นำยจักรพงค์ กันขำว  กรรมกำร 
 ๖.  นำงณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 
 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงพัฒนำ  จุลนิธิ  กรรมกำร 
 3. นำงวัฒนำพร ไชยวงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงจิตตรำ ขันทะสีมำ  กรรมกำร 
 ๓. น.ส.รุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์  กรรมกำร 
 ๔. นำงกฤตพร อดิศรศุภพงษ ์ กรรมกำร 
 ๕. น.ส.สุภำพร ดนัยดุริยะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 แผนกวิชาสามัญ 
 ๑. นำยสุกิต  วัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ ์  กรรมกำร 
 ๓. น.ส.ทัศนำภรณ์ สอดศรี  กรรมกำร 
 ๔. น.ส.สิริกุล  ธนะมำนนท์  กรรมกำร 
 ๕. น.ส.ชญำนิศ ศรีทิพย์  กรรมกำร 
 ๖. นำงจิรำพร เชียงทอง  กรรมกำร 
 ๗. น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ  กรรมกำร 
 ๘. นำงทิพย์วรรณ ไชยวงค ์  กรรมกำร 
 ๙. นำงปิยธิดำ ยะเคียน  กรรมกำร 
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 ๑๐. นำยวันชัย เพ็ชรแก้ว  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงทัศนีย์ กำรกุศล  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยธีรศักดิ์ อุ่นละชัย  กรรมกำร 
 ๑๓. น.ส.สำวิตรี สำยสิน  กรรมกำร 
 14. นำงญุวณิฑฐ์ ทั่งแดง  กรรมกำร 
 ๑5. นำยธีรำรัตน์ สิงห์จำนุสงค์  กรรมกำร 
 ๑6. น.ส.พัชรำภรณ์ ปินตำ  กรรมกำร 
 ๑7. น.ส.ปพิชญำ ขึมจันทร์  กรรมกำร 
 ๑8. นำงวีรวรรณ กรำบทูล  กรรมกำร 
 ๑9. นำงวำสนำ แค้วงใจ  กรรมกำร 
 20. น.ส.จุฑำรัตน์ หน่อแก้ว  กรรมกำร 
 ๒1. นำงอรทัย นุปิง  กรรมกำร  
 ๒2. น.ส.ณัชชำ ดีหนองไชย  กรรมกำร 
 ๒3. น.ส.ชนิดำ ริเป็ก  กรรมกำร 
 ๒4. นำยมนตรี ดีอุด  กรรมกำร 
 25. นำยคมกริช ธนะสอน  กรรมกำร  
 ๒6. น.ส.สุจิตรำ เมฆอำกำศ  กรรมกำร 
 ๒7. นำงอัชฎำภรณ์ แดงดั้น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
               ส่วนที่ ๕  คณะกรรมการประสานงาน  และจัดพิมพ์เอกสารอ านวยความสะดวก
ให้แก่  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  และจัดพิมพ์เอกสารรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะผู้ประเมิน 
ประกอบด้วย 
 ๑. นำงทิพย์วรรณ ไชยวงค ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. น.ส.ณัชชำ       ดีหนองไชย  กรรมกำร 

๓. นำงอรทัย  นุปิง  กรรมกำร 
๔. น.ส.ชนิดำ  ริเป็ก  กรรมกำร 
๕. น.ส.สกุลณำ สมศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๑. ให้คณะกรรมกำรที่มีรำยชื่อและต ำแหน่งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำข้อมูลและ
เอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำยให้สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 
 ๒. ให้คณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยประชุมเตรียมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท ำสรุปรำยงำน
กำรประเมินตนเองของแต่ละงำนและสำขำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ พร้อมกับรำยงำนผลต่อรอง
ผู้อ ำนวยกำรแต่ละฝ่ำยและผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ๓. ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยแต่งตั้งค ำสั่งนี้ ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมเสียสละ อดทน อันน ำมำซึ่งประโยชน์สูงสุดสู่สถำนศึกษำต่อไป 
 

สั่ง ณ  วันที่        กรกฏำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

(นำยรำเชนทร์  กำบค ำ) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  ปีกำรศึกษำ 2560 
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1.  นำยปัญญำ  พลเมืองดี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน 
2.  นำยสุพล มงคลเกียรติชัย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
3.  นำยอุทัย สุมำมำลย์ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4.  นำงสำวสกุลณำ สมศรี เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


