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ค าน า 
 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นหนา้ท่ีสาํคญัของวิทยาลยั ท่ีตอ้งดาํเนินการเน่ืองจากพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดความมุง่หมาย และหลกัการ
สาํคญัในการจดัการศึกษาใหม้ีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุก
ระดบั และทุกประเภทการศึกษา โดยใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหม้ีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถื้อว่า  การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
ใหข้อ้เสนอแนะใหว้ิทยาลยั พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ดงันั้นวิทยาลยัจึงได ้ กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาทางดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาของวิทยาลยัข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง  เพ่ือใหบ้รรลุจุดหมายในการประกนั
คุณภาพภายในต่อไป 
 

      ฝ่ายประกนัคุณภาพภายใน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือสถานศึกษา วิทยาลยัฯเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  [รหสัสถานศึกษา  กอ.206/2540] 
ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้ง  ปี พ .ศ     2540    ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น   วทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ (วพท.)  
“POLY  KRUNGTHEP  TECHNOLOGICAL  COMMERCIAL  SCHOOL”     ตามใบอนุญาตเลขท่ี   
 กอ. 803/2554  ตั้งแต่วนัท่ี  9  กนัยายน  2554 
 
ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี     136/13   หมู่ท่ี     11     ถนน     ตล่ิงชนั - สุพรรณบุรี 

แขวง/ตาํบล     ศาลาธรรมสพน์           เขต/อาํเภอ          ทวีวฒันา 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์     10170 
โทรศพัท ์         02-8851793 -4          โทรสาร               02-8851794 
Website   www.Poly.ac.th 

ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั     กรุงเทพมหานคร    เขต(ท่ี)     3 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลยัฯ 

          ยา่นธุรกิจการคา้             ใกลส้ถานประกอบการภาครัฐ 
        /   ใกลส้ถานประกอบการภาคเอกชน           ใกลส้ถานศึกษาระดบัเดียวกนั 
           ใกลนิ้คมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

 ผูบ้ริหาร  
ช่ือ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา/

วชิาเอก 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1)  ผูรั้บใบอนุญาต 
ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกุล 

 

 
ปริญญาเอก 

 

 
DPM 

 

1  พ.ค. 2540 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  16  ปี 

2) ผูจ้ดัการ 
ดร.ดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง 
 

 
ปริญญาโท 

 

 
บริหาร

การศึกษา 
 

11  ส.ค. 2548 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  8 ปี 

3) ผูอ้าํนวยการ(ครูใหญ่) 
นายอนุพงศ ์ ทรงกาํพล 

 
ปริญญาโท 

 

 
บริหารธุรกิจ 

 
 

1  ม.ค.  2554 
ถึงต.ค.  55  เป็นเวลา  2  ปี 



 

 

 

4)  นางสาวเฉิดโฉม  ชยัอุดมสุข ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

พ.ย.  2555 
ถึงปัจจุบนั 

5)  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

พ.ย.  2555 
ถึงปัจจุบนั 

(ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้าํนวยการ) 
 
 
วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  เป็น วิทยาลยัฯ อาชีวศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งคร้ังแรกเม่ือปี  2540  
ตั้งอยูท่ี่ 136/13 หมู่ท่ี 11 ถนนตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี  กอ .206/2540 โดยเปิดสอนหลกัสูตรกรมอาชีวศึกษามี นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล   เป็นผูรั้บ
ใบอนุญาตจดัตั้งวิทยาลยัฯ ต่อมาถึงแก่กรรม ไดมี้การจดัตั้งให ้นางบงัอร  เบ็ญจาธิกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาต และ
ใหน้าย ดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล เป็นผูจ้ดัการ มีนายปราการ  เกิดมีสุข เป็นอาจารยใ์หญ่    นายอนุพงศ ์  ทรงกาํพล  
เป็นผูอ้าํนวยการ   และในปัจจุบนั  นางสาวเฉิดโฉม   ชยัอุดมสุข  เป็นผูอ้าํนวยการ  โดยไดม้อบหมายให้
นางสาวมุทิตา    เบ็ญจาธิการ   เป็นผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้าํนวยการ   วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  ไดเ้ปิดทาํ
การเรียนการสอนในชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบญัชี และ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์ช่างไฟฟ้ากาํลงั ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและระดบั 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบญัชี ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาช่างยนต ์ช่างไฟฟ้ากาํลงั  ช่างเทคนิคสถาปัตย ์                 
 ต่อมาในปี พ.ศ.  2546 วิทยาลยัฯ ไดข้อเพ่ิมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยใชห้ลกัสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบบ่าย  ระหว่างเวลา  14.20 น. – 21.00 น. ดงัน้ี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต ์สาขาวิชาการไฟฟ้ากาํลงั   สาขางานสถาปัตยกรรม 
 และในปี  พ .ศ.  2551  ไดข้อเพ่ิมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช .)  ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขางานออกแบบ  และสาขางานวิจิตรศิลป์ 
 
 
 



โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย / แผนก / งาน  (เสนอเป็นแผนภูมิได้) 
 สถานศึกษาไดก้ระจายอาํนาจการบริหารงานใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดร่้วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจและปฏิบติัร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดาํเ นินงานและ
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน มีโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- งานวางแผนและพัฒนา  - กลุ่มงานปกครอง   - บรรจุ  จ าหน่าย บุคลากร  - งานพัฒนาส่ิงแวดล้อม - งานธุรการ  - จัดท ารายงานประจ าปี 
- นิเทศการเรียนการสอน   - งานพัฒนาส่งเสริม  - งานสวัสดิการครู                                        ภายในวิทยาลยั  - งานการเงิน/งบประมาณ - รวบรวมเอกสาร 
- งานทะเบียนวัดผลและผล     คุณธรรมจริยธรรม   - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร            - งานพัฒนาด้านความปลอด - งานบัญชีวิทยาลยั                        ตามตัวบ่งช้ี 
  สัมฤทธิ์ทางการเรียน    - งานประวัติข้อมูล  - ทะเบียนครู / ทะเบียนวิทยาลยั                     ภัย ในวิทยาลยั  - งานพัสดุ/ครุภัณฑ์               - จัดท าแผนพัฒนา 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน                        นักเรียน เอกสารโครงการ      - งานพัฒนาอาคารสถานที ่ - งานกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา       วิทยาลยั 
  และจัดการเรียนการสอน หลกัสูตร                      - งานตรวจสารเสพติด         - งานเงินอดุหนุน  - จัดท าแผนปฏบิัติการ 
- งานห้องสมุด/ศูนย์วิทยบริการ  - กลุ่มงานกจิกรรมภายในภายนอก        - งานสารสนเทศ  - จัดท าธรรมนูญวิทยาลยั 
- งานวิจัยและพัฒนา    - งานประชาสัมพันธ์  แนะแนว             - รวบรวมแผนพัฒนา 
                                                    งานพยาบาล งานชุมชนสัมพันธ์  งานอาจารย์ทีป่รึกษา งาน นักศึกษาวิชาทหาร           จากฝ่ายต่าง ๆ 

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูอ้าํนวยการ 

ครูใหญ่ 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที ่ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอาํนวยการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 



ปรัชญาวทิยาลยั 

“ เรียนดี  กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   กิจกรรมมากมาย” 

วสัิยทัศน์วทิยาลยั 

วสัิยทัศน์    คือ “วิทยาลยั เทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  มุ่งพฒันา  นกัเรียน  นกัศึกษา  ใหเ้ป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น
เท่าท่ีศกัยภาพของนกัเรียน  นกัศึกษา แต่ละบุคคลจะอ านวยเพื่อใหม้ีโอกาส  ประสบผลส าเร็จ  ในหนา้ท่ีการงาน
มากท่ีสุด  โดยใหเ้ป็นเลิศในดา้นวิชาการ  ทางร่างกายและทางจิตใจ เป็นคนดีในสงัคม และเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่น  
ท างานดี  เล่นกีฬาเก่ง  เป็นท่ีรัก  เคารพนบัถือ  และไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน” 

  
พนัธกจิ      
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 วิทยาลยัไดด้าํเนินการตามกลยทุธเ์พื่อใหผู้เ้รียนมคุีณลกัษณะท่ีพึงประสงคห์ลายดา้น      ไดแ้ก่ 
1. ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย รักษา 

ไวซ่ึ้งความเป็น ชาติ   ศาสนา   พระมหากษตัริย ์
2. มีการพฒันาการเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซ่ึงผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์  

สงัเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้
3. พฒันาดา้นสุขภาพ  พลานามยั  ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา   

และนโยบายของวิทยาลยั 
 

ด้านบริการทีว่ทิยาลยัจดัให้แก่ผู้เรียน 
วิทยาลยัไดด้าํเนินการตามกลยทุธเ์พื่อจดัระบบดา้นบริการท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน 

หลายดา้น ดงัน้ี 
1. มีการจดักิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของวิทยาลยั  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหส้มัพนัธก์บัชุมชน เพ่ือพฒันาดา้นการศึกษา 
3. ส่งเสริมดา้นสุขภาพและพลานามยัใหก้บัผูเ้รียน ในดา้นการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน 

 
ด้านประสิทธิภาพการบริหารการจดัการ 
วิทยาลยัไดด้าํเนินการตามกลยทุธจ์ดัหาส่ิงสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน

หลายดา้น เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ  ไดแ้ก่ 
1. พฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม ใฝ่หาความรู้ในวิชาชีพครูโดยใหค้วามรู้ 

อยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนทุกดา้น 
2. จดัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ยดึนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง ตามนโยบาย  และปรัชญาของวิทยาลยั 



 

 

3. พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในวิทยาลยั  ใหมี้บรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของผูเ้รียน พร้อมทั้ง
ใหโ้อกาสศึกษานอกสถานท่ีใหเ้กิดประสบการณ์จริง 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา   
1.  บุคลากรดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีดี  มีการอบรมพฒันาเทคนิคการสอนและการใชส่ื้ออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2.  นกัเรียน  นกัศึกษาทุกคน  มีการพฒันาตนเองทางดา้นความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพ  เช่น  งานเคร่ืองกล  งาน

ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน  งานออกแบบตกแต่งภายใน  การบญัชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์  การปฏิบติั
สาํนกังาน  พฒันานกัเรียนทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์ คิดเป็น  พฒันาวิทยาลยันกัเรียนนกัศึกษา  ใหมุ้่งไปสู่
ความสาํเร็จ 

3.  นกัเรียน  นกัศึกษา  สามารถทาํตามท่ีทางวิทยาลยักาํหนด  คือ  เรียนดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  กิจกรรม
มากมาย 

4. วิทยาลยัมีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และสุขภาพของนกัเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ของวทิยาลยั 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 กลยทุธท่ี์  1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 กลยทุธท่ี์  2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้าง 
   สรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน ์
 กลยทุธท่ี์  3 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง 
   ต่อเน่ือง 
 กลยทุธท่ี์  4 มีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และมีเจตคติ 
   ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 กลยทุธท่ี์  5 มีสุขนิสยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการบริการ 
 กลยทุธท่ี์  1 ส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 กลยทุธท่ี์  2 มีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 กลยทุธท่ี์  3 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ 
   เรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 กลยทุธท่ี์  1 มีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 



 

 

 กลยทุธท่ี์  2 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
 กลยทุธท่ี์  3   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเนน้ 
   ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 กลยทุธท่ี์  4 ครูมีความรู้  ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีความพึงพอใจในการ 
   ทาํงาน 

 
วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาสถานศึกษา  ควบคู่กบัการพฒันาผูเ้รียนให้

มีคุณภาพ  สามารถดาํเนินชีวิตดว้ยตนเองได ้ เมื่อจบการศึกษาไปแลว้  และยงัเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จิตสาํนึกท่ีดี  ต่อสงัคม  จึงไดก้าํหนดเอกลกัษณ์  และอตัลกัษณ์  เพื่อใหค้รู  อาจารย ์ บุคลากร  
รวมถึงผูเ้รียน  ไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีฝ่ายบริหารไดก้าํหนดร่วมกนักบัทุกฝ่ายในสถาบนั  ดงัน้ี 

 

เอกลักษณ์  คอื  ส่ิงที่สถาบันมีความต้ังใจที่จะก าหนดว่าสถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะ
พฒันาความรู้ให้กับผู้เรียนรวมถึงต้องควบคู่ไปกับคณุธรรม 

“  พฒันาความรู้     ควบคู่คณุธรรม” 
 
            อัตลักษณ์  คอื  จดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ อย่างชัดเจน 

“สร้างคนดี   มีคณุธรรม” 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ    เป็นสถาบนัท่ีมีผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  ซ่ึงจะมีปัญหาใน
เร่ืองการทะเลาะวิวาท  กบัต่างสถาบนั  แต่ดว้ยปณิธานอนัแนวแน่ของผูส้ถาปนา  ท่ีจะมุ่งสร้าง  และพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นเลิศใหไ้ด ้ รวมถึงผูบ้ริหารในรุ่นต่อ ๆ มา  ก็ยงัคงปณิธานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  ท่ีจะเนน้
สร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  และมีคุณธรรม  เพื่อสร้างใหผู้เ้รียนสามารถดาํ รงชีพในสงัคมไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ    และดูแลผูเ้รียนเป็นอยา่งดี  นอกเหนือจากการเรียนการสอน
แลว้  ยงัตอ้งดูแลผูเ้รียนเหมือนลกูหลาน  โดยเนน้ใหค้รูผูส้อนรักโรงเรียนเหมือนบา้น  รักงานเหมือนชีวิต  
รักลกูศิษยเ์หมือนลกูหลาน  ผู ้ บริหารจะเนน้ใหค้รูและฝ่ายปกครองตอ้งทาํงานอยา่งเขม้แข็ง  อยา่ทอ้ท่ี
จะตอ้งติดตาม  ดูแล  ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด  เพราะหากลกูศิษยจ์บไปแลว้  และมีงานท่ีดี  ผูบ้ริหารและครูจะ
ภาคภูมิใจกบัส่ิงท่ีไดร่้วมกนัสร้างใหเ้ขาเป็น  “เป็นคนดี  มีคุณธรรม” 

 

 
 
 

 



 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สภาพการด าเนินงาน 
วิทยาลยัจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี โดยมีเป้าหมายการดาํเนินงานท่ีเนน้ผลงาน 3 ดา้น  

ซ่ึงแต่ละดา้นจะส่งผลต่อคุณสมบติัของผูส้าํเร็จการศึกษาของวิทยาลยัโดยตรงทั้งส้ิน คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   และดา้นการบริหารจดัการ 
 

1. การวางแผนของสถานศึกษา 
การบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของผูบ้ริหาร อาจารย ์ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนของสถานประกอบการ ร่วมกนัประชุมวางแผนพฒันาสถา นศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  และภาคธุรกิจของประเทศไทย  โดยยดึกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ี
รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน  และถือเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
ลกัษณะของผูจ้บการศึกษา ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา 
 

2. การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
การนาํแผนพฒันา วิทยาลยั ไปสู่การปฏิบติั  นบัเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ีจะ

ผลกัดนัการทาํงานของกลไกท่ีสาํคญัทั้งหมด ใหส้ามารถบรรลุผลลพัธต์ามท่ีตั้งเป้าหมายไวก้ารดาํเนินงานจะเกิดผล
อยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นอยา่งยิ่ งท่ีจะตอ้งผลกัดนัใหม้ีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยมเป้าหมาย  รวมถึงวิธีและ
กระบวนการทาํงาน การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัจะตอ้งทาํใหห้น่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น  และ
พร้อมท่ีนาํแนวทางนั้นไปดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  และวิธีการปฏิบติังานของตน  ดงันั้ น จึง
จาํเป็นตอ้งมีการระดมกาํลงั  แสวงหาการสนบัสนุนเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัและสร้างความเป็นปึกแผน่ใหเ้กิดข้ึน  
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วม  ดงันั้น  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาจึงกาํหนดแนวทางการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั โดยสงัเขปดงัน้ี :- 

1. ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งเขา้ใจและผลกัดนัใหม้ีการดาํเนินงานตามแผนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ และสมํ่าเสมอ 
  2. ใหห้น่วยงานจดัทาํแผนระยะกลางและจดัทาํแผนปฏิบติังาน และดาํเนินการตามแผนมีการ
กาํกบัติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว  ้

3. เร่งรัดใหห้น่วยงานดาํเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สาระสาํคญัของแผนใหเ้จา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ มีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวาง 
เพื่อใหก้ารนาํแผนสู่การปฏิบติั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผน่ต่อเน่ือง 

4. มีการกาํหนดภารกิจความรับผดิชอบใหช้ดัเจน เพื่อความสอดคลอ้งกบัแผนงาน และแผน
อตัรากาํลงั และขจดัความซํ้าซอ้นของงาน 



 

 

5. วางแนวปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติัและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6. พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษาใหม้ีความแม่นยาํและเป็นปัจจุบนั และสามารถ
ใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการและทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
  7. พฒันาระบบการกาํกบัติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเนน้การประเมินเพื่อการพฒันาและ
ปรับปรุงการดาํเนินงานโดยมีการพฒันาตวัช้ีวดัผลสาํเร็จการดาํเนินงานทั้งในดา้นปริมาณคุณภาพ ระยะเวลาในการ
ประเมิน ผูป้ระเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

3. การตดิตามและประเมนิผล 
หลงัจากท่ีหน่วยงานทุกหน่วยงานไดป้ฏิบติัดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์น้ีแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการกาํกบั

ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหท้ราบผลและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ว่าจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดในเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือไม ่โดยการติดตามประเมินผล จะวดัจากจุดมุ่งหมายหลกัใน  3   ดา้น   และ 4   
มุมมอง  ดงัท่ีสรุปไวใ้นแนวทางการพฒันาแผนพฒันาฉบบัน้ี โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1. มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผูน้าํ มีคุณธรรม สงัคมยกยอ่ง และใหก้ารยอมรับมีทกัษะใน
การเรียนรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง รับผดิชอบต่อสงัคม มีสาํนึกในความเป็นไทย รู้จกัดาํรงชีวิตอยา่งมี
คุณค่า มีสุขภาพท่ีดี ปลอดจากอบายมุขและส่ิงเสพยติ์ด 
  2. มุ่งพฒันาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารใหเ้ป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมทาง
วิชาการโดยเนน้คุณภาพระดบัสากล และสามารถปลกูฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ก่ผูเ้รียนและใหบุ้คลากรทุกคน
ไดรั้บการพฒันาความสามารถอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถดาํรงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3. มุ่งเนน้การจดัการศึกษาท่ีมีอิสระ และคล่องตวัในการบริหารจดัการ เพื่อใหส้ามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยการประเมินผลมีกระบวนการอยา่งคร่าว ๆ ดงัน้ี 
  3.1  ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกนั เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัไดใ้นทุกหน่วยงาน โดยจดัทาํเกณฑช้ี์วดั
ความสาํเร็จของแผนตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้หเ้ป็นรูปธรรม 

3.2   ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงานใหบุ้คลากรทราบอยา่งต่อเน่ือง 
3.3   มีการปรับปรุงแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3.4   หากมีโครงการท่ีดาํเนินการชา้กว่าท่ีกาํหนด จะสร้างมาตรการเร่งรัด และตรวจสอบคุณภาพ

อยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอ 
 
 4. การพัฒนาปรับปรุง 

มีการนาํผลการประเมิน มาทาํประเมินเป็นรายงาน เสนอผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มี
การประชุมเพื่อระดมความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป  ในแต่ละเดือน  วิทยาลยั
ไดก้าํหนดใหห้วัหนา้ทุกหน่วยงานประชุมภายในหน่วยงานเพื่อนาํขอ้มลูต่างๆของหน่วยงาน  ไปประชุมร่วมกบั



 

 

ผูบ้ริหาร  ซ่ึงวิทยาลยั ไดก้าํหนดให้ มีการประชุมร่วมระหว่างผูบ้ริหารกบัหวัหนา้หน่วยงานเดือนละคร้ัง  เพื่อ
ตรวจสอบการดาํเนินงานและประชุมหารือประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน  เพื่อหาทางแกไ้ขและป้องกนั  อีกทั้ง
ส่งเสริมใหห้วัหนา้หน่วย 
งานของวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของวิทยาลยั 
 
 และนอกจากน้ี  วิทยาลยั ไดจ้ดักิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน  โดยการจดัระบบและกลไกตาม
มาตรฐาน  และตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจว่า วิทยาลยั ได้ดาํเนินการตามภารกิจหลกัอยา่งมี
คุณภาพ กระบวนการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงัน้ี 
  1.1 การควบคุมคุณภาพภายใน  วิทยาลยัจะตอ้งจดัใหม้ีระบบ และกลไกการการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยอาศยั มาตรฐาน คุณภาพและตวับ่งช้ีต่างๆ ท่ีสอดรับกบั มาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ไม่ว่าจะเลือกระบบ และกลไกการควบคุม คุณภาพ การศึกษา  จะตอ้ง
คาํนึงถึงมาตรฐานหลกัในการดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เสมอ 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพภายใน  เป็นขั้นตอนต่อจากการควบคุมคุณภาพ ภายใน   ซ่ึงสามารถทาํ
ไดห้ลายวิธี  โดยองคก์รสามารถแต่งตั้งผูต้รวจสอบข้ึนเอง  หรือร่วมมือกนัระหว่างสถาบนั  เพ่ือให้ วิทยาลยั ได้
มัน่ใจว่า  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีพฒันาไวเ้ป็นไปตามตวับ่งช้ี  รวมทั้งไดรั้บทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  
และแนวทางพฒันาท่ีชดัเจนข้ึน 
  1.3 การประเมนิคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการตรวจสอบคุณภาพ ภายใน   แต่
จะเนน้การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของคณะวิชา  ห น่วยงานสนบัสนุน  และ วิทยาลยั   กบัตวับ่งช้ี
คุณภาพในทุกมาตรฐานของคุณภาพว่าการดาํเนินงานเป็นไปตามเกณฑ ์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดไวม้าก
นอ้ยเพียงใด 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลยั มุ่งเนน้ในกระบวนการประกนัคุณภาพ  ตามขั้นตอนซ่ึง
ประกอบดว้ย  การควบคุมคุณภาพภายใน  การตรวจสอบคุณภาพ ภายใน   และการประเมนิคุณภาพ ภายใน   โดยมี
ลกัษณะสาํคญัโดยรวมดงัน้ี 

1. เป็นระบบท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อใชผ้ลการดาํเนินงานเป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงการดาํเนินงาน  และ
ส่งเสริมผลงานท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ใหมี้คุณภาพประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. เป็นระบบท่ีพิจารณาการดาํเนินงาน  ดว้ยปัจจยั  3  อยา่ง  คือ  ปัจจยัที่ใช้ในการด าเนินงาน  (Input)  
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 

3. เป็นระบบท่ีมีการประกนัคุณภาพของการดาํเนินงาน  ดว้ยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพ  โดยมีตวับ่งช้ี  และเกณฑก์ลาง  ท่ีสถาบนักาํหนดข้ึนโดยยดึหลกัของวงจร  P-D-C-A 
(Plan-Do-Check-Act) 
 วิทยาลยัไดน้าํหลกัการของวงจรสู่ความสาํเร็จ  P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานใน
การพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาํเนินงาน มาใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ดาํเนินงาน-ตรวจสอบ-ปรับปรุงพฒันา 



 

 

 การดาํเนินกิจกรรม  P-D-C-A  อยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจรอยา่งต่อเน่ืองหมุนเวียนไป  ยอ่มส่งผลใหก้าร
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  วงจร  P-D-C-A  พฒันาข้ึนโดย  ดร .ชิวฮาร์ท  ต่อมา  
ดร.เดมม่ิง  ไดน้าํมาเผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  ขั้นตอนของวงจร  ประกอบดว้ย 

1.การวางแผน (Plan) คือ  การวางเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการในระบบ 
ประกนัคุณภาพไวต้ั้งแต่แรก  เพื่อใหม้ีจุดมุ่งหมาย  และทิศทางในการดาํเนินการ  ขั้นตอนน้ีอยูใ่นแผนงานประจาํปี  
กบัพนัธกิจ  และภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2.การด าเนินงาน  (Do)  คือ  การปฏิบติังานใหบ้รรลุตามแผนงานท่ีวางไว ้ การดาํเนินการ  
ต่าง ๆ  จะเป็นไปตามขั้นตอน  หรือระบบงานท่ีออกแบบ  หรือกาํหนดไวโ้ดยหน่วยงาน  ผา่นกลไกการควบคุมตาม
โครงสร้างการบริหารขององคก์ร 

3. การตรวจสอบ (Check)  คือ  การตรวจสอบระบบ  และกลไกของการดาํเนินงาน  รวมทั้งผลการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวต้ั้งแต่แรกหรือไม่  หากมีปัญหาหรือพบจุดอ่อนของ
การดาํเนินการ  ควรไดรั้บการคน้หาสาเหตุ  และวางมาตรการการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีดียิง่ข้ึน 

4. การปรับปรุงพฒันา (Act) คือ  การวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไกในการดาํเนินการ  เพ่ือเอ้ือ
ใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีข้ึน  ทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวควรเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการวางแผนการดาํเนินการในปีถดัไป 



 

 

 
   
 
 

แผนภูมทิี่ 1 วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รว่มวางรว่มวางแผน แผน 

  
รว่มปฏิบติัรว่มปฏิบติั  

  
รว่มปรบัปรงุรว่มปรบัปรงุ   

  
รว่มประเมิน รว่มประเมิน 

PP  

DD  
AA  

CC  

ระบบการประกนัคณุภาพ

ภายใน 



 

 

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในมีแนวทางการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

แผนภูมทิี่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 

 

 

การเตรียมการ  
1.  เตรียมความพร้อมของ

บุคลากร 
     - สร้างความตระหนกั 
     - พฒันาความรู้และทกัษะ 
2.  แต่งตั้งกรรมการที่

รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
1. วางแผนการปฏบิัติงาน (P) 

- กาํหนดเป้าหมายหรือ  
  มาตรฐานการศึกษา 

    - จดัลาํดบัความสาํคญัของ 
       เป้าหมาย 
    - กาํหนดแนวทางการ  
      ดาํเนินงาน 
    - กาํหนดระยะเวลา 
    - กาํหนดงบประมาณ 
    - กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

การรายงาน  
1. จัดท ารายงานประเมินตนเอง

หรือรายงานประจ าปี 
    - รวบรวมผลการดาํเนินงาน 
       และผลการประเมิน 
    - วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
    - เขียนรายงาน 
 

2.  ด าเนินการตามแผน (D) 
     - ส่งเสริม สนบัสนุน 
     - จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 
        สนบัสนุนทรัพยากร 
     - กาํกบั ติดตาม 
     - ใหก้ารนิเทศ 
 

3.  ตรวจสอบประเมินผล (C) 
     - วางกรอบการประเมิน 
     - จดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ 
     - เกบ็ขอ้มูล 
     - วิเคราะหข์อ้มูล 
     - แปลความหมาย 
     - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
       การประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
(A) 
- ปรับปรุงการปฏิบติังานของ   
  บุคลากร 

     - วางแผนในระยะต่อไป 
      



 

 

การควบคุมคุณภาพ 

 
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก์ระบวนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษา และปัจจยัสนบัสนุนท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ในสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพ ตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน เพื่อเป็นหลกั
เทียบเคียง ในการตรวจสอบ ประเมินผล และการกาํกบัดูแล รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดา้นวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพภายในตามกรอบของการประกนัคุณภาพภายนอก  ประกอบดว้ย  7 
มาตรฐาน  35  ตวับ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ตวับ่งช้ีที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่สะสม  2.00  ขึน้ไป 
          วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  
แผนการจดัการเรียนรู้แบบสมรรถนะ  รวมถึงไดม้ีการบนัทึกหลงัการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ  ดาํเนินการใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบสมรรถนะทุกคน รวมถึงมีการนิเทศการสอน 

-ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ  ไดร้้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ร้อยละ 80  ข้ึน
ไป 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80  ข้ึนไป 5 
ด ี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 
ตวับ่งช้ีที่  1.2        ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มต่ีอคุณภาพของผู้เรียน 

       วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  มีการมอบหมายงานฝ่ายวิชาการใหส้ร้างเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจท่ี

มีมาตรวดั  5  ระดบั  โดยครอบคลุมคุณภาพของผูเ้รียนทั้ง  3  ดา้น   
-ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการ  จดัทาํเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5 ระดบั  จดัประสาน

ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 



 

 

ตวับ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  และ
มอบหมายฝ่ายวิชาการใหด้าํเนินการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา  โดยมีการจดัสอบ  2  คร้ัง  
ประกอบดว้ย  ทดสอบเตรียมความพร้อม  และทดสอบจริง  โดยจดัใหม้ีการสอบหลงัจากสอบปลายภาค  1  สปัดาห์   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ฝ่ายวิชาการมีการดาํเนินงาน  โดย ไดป้ระสานงานกบัสมาคมวิทยาลยั
อาชีวศึกษา  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการออกขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยผา่นการวิเคราะห์หลกัสูตร  การวิเคราะห์
ขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ  จนจดัทาํขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ   และนาํขอ้สอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อย
แลว้  นาํมาใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดท้าํขอ้สอบ 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 
ตวับ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตด้ิานอาชีวศึกษา (V-NET)        
ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาตขิึน้ไป 
 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  
หลกัฐานการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดัสอบ V-net  กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ซ่ึงเป็นศนูยส์อบ  และมอบหมายใหว้ิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพเป็นสนามสอบ  หลงัจาก
นั้นไดส่้งขอ้มลูจาํนวนนกัศึกษาระดบั  ปวช.  ปวส.  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางานใหก้บั  สทศ.  รวมถึง
ส่งรายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากร  ในการจดัเตรียมสถานท่ีสอบ  จดัการประชุมและแต่งตั้งคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งใหรั้บทราบหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ และนาํไปปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง  ตามคู่มือของ  สทศ. 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 



 

 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 35 1 

 
ตวับ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตด้ิานอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาตขิึน้ไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  
หลกัฐานการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดัสอบ V-net  กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ซ่ึงเป็นศนูยส์อบ  และมอบหมายใหว้ิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพเป็นสนามสอบ  หลงัจาก
นั้นไดส่้งขอ้มลูจาํนวนนกัศึกษาระดบั  ปวช.  ปวส.  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางานใหก้บั  สทศ.  รวมถึง
ส่งรายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากร  ในการจดัเตรียมสถานท่ีสอบ  จดัการประชุมและแต่งตั้งคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งใหรั้บทราบหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ และนาํไปปฎิบติัใหถ้กูตอ้ง  ตามคู่มือของ  สทศ. 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 35 1 

 
ตวับ่งช้ีที่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ผลการด าเนินการ 

 

     (ยงัไม่มีสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง) 
      
 
 
 
 



 

 

ตวับ่งช้ี 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 
วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  

แผนการจดัการเรียนรู้  ระเบียบการวดัผลประเมินผล 
-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ มีการวดัผลประเมินผล  มีการวิเคราะห์และพฒันาขอ้สอบ  มีกิจกรรมสอน

ซ่อมเสริมทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 

 
ตวับ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํหลกัฐานการสาํรวจขอ้มลูผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ  ศึกษาต่อ  หรือว่างงาน 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ มีการสาํรวจขอ้มลูผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ  ศึกษาต่อ  หรือ
ว่างงาน  จดัแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จดัการประสานความร่วมมือและประกอบอาชีพ 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ด ี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 
 
 
 



 

 

ตวับ่งช้ีที่ 1.9   ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
                        ที่มต่ีอคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  
เคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5  ระดบั 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ  มีกระบวนการจดัทาํเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5 
ระดบั  จดัประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 
                         
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
ตวับ่งช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่สอดคล้องกบัความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดจ้ดัการประชุมวางแผนวิเคราะห์ประเมินหลกัสูตร  และสาํรวจความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ   โดยจดัทาํเป็นโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร  มีการจดัทาํแผนการ
เรียนรู้เนน้ฐานสมรรถนะ    โดยออกเป็นคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงาน  และจดัทาํตารางปฏิบติังานฝ่ายวิชาการ 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ  จดัทาํแผนงานวิชาการและกระบวนการทาํงานเนน้ฐานสมรรถนะ  ทาํแบบ
สาํรวจความตอ้งการของสถานประกอบการและกระบวนการทาํงาน  รายงานประชุมคณะทาํงาน 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
 

 
ตวับ่งช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 
 วธิีด าเนินการ   

-ความตระหนัก  ฝ่ายวิชาการดาํเนินการใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชาท่ีสอน  โดยใหร้ะบุ
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  เนน้สมรรถนะอาชีพรวมถึงตอ้งบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมต่าง ๆ รวมถึงการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นทุกรายวิชา 
 - ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการกาํหนดรูปแบบการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รูนาํไปใช ้ และส่งแผนการ
เรียนรู้ท่ีจดัทาํเรียบร้อยแลว้  ไปใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป  โดยบนัทึกลงในแบบท่ีกาํหนด 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 



 

 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น(1)  1 

 
 
ตวับ่งช้ีที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยฝ่ายวิชาการ  มีคาํสัง่มอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน  เพ่ือใหค้รูผูส้อน

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
-ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการมีการตรวจสอบ  ติดตามการสอนของครู  ดว้ยการจดัใหม้ีนิเทศการสอน

รวมถึงใหค้รูทาํบนัทึกหลงัการสอน  เพ่ือนาํผลไปจดัทาํวิจยั  เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน   
 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
 
ตวับ่งช้ีที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
 วธิีด าเนินการ 
 - ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ดาํเนินการใหค้รูทุกคนกาํหนด และแจง้หลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและประเมินผล
ใหผู้เ้รียนทราบทุกรายวิชาท่ีสอน  โดยใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  
เนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัผล  ประเมินผล  และนาํผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 - ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมครูและบุคลากร  ใหรั้บทราบหลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและ
ประเมินผล  โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการเป็นผูด้าํเนินการในการสร้างรูปแบบการปฏิบติัต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและยดึถือปฏิบติั 

 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
ตวับ่งช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้ีแผนงานในการประสานงานสถานประกอบการ  หรือหน่วยงานในการส่ง
นกัศึกษาเขา้ฝึกงาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาไดม้ีประสบการณ์  ก่อนจบการศึกษาและตอ้งไป
ทาํงาน  โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
 - ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  จดัใหม้ีการปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน  จดัครูออกนิเทศนกัศึกษา  
เพื่อตรวจติดตามคุณภาพของนกัศึกษาท่ีไปฝึกงาน  รวมถึงมีการประเมินผล  2  ส่วน  คือส่วนของสถาน
ประกอบการ  และวิทยาลยัฯ  และนาํผลจากการไดต้รวจนิเทศ  ซ่ึงไดส้มัภาษณ์ปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ  กบั
ผูป้ระกอบการโดยตรง  มาพฒันาแกไ้ข  กระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ
ต่อไป 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจดัการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษา   
 - ความพยายาม  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและตรา
สารของวิทยาลยัฯ 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
  
ตวับ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา  โดยใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจดัทาํแผนก  รวมถึงแผนปฏิบติัการประจาํปี  โดยมอบหมายฝ่ายประกนัคุณภาพภายในเป็นผูด้าํเนินการ 
 - ความพยายาม  ฝ่ายประกนัคุณภาพเป็นผูร้วบรวมงาน แผนงานต่าง ๆ จากทุกฝ่าย  รวมถึงมีการตรวจ  
ติดตามผลการปฏิบติังาน  เพื่อนาํผลไปพฒันาปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 



 

 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
 ตวับ่งช้ีที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยั ฯ  มีการกาํหนดเอกลกัษณ์  และอตัลกัษณ์ของสถาบนั  โดยใหค้รูและบุคลากร
ทุกฝ่าย  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนด 
 - ความพยายาม  มีการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา  อตัลกัษณ์  ปรัชญา  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ
ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน   
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
ตวับ่งช้ีที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
- ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  บริหารจดัการโดยการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั  คือ  สช.  

และไดรั้บความเห็นชอบ  รวมถึงนาํขอ้คิดเห็นจากกรรมการสถานศึกษา  ในการนาํไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- ความพยายาม  ฝ่ายบริหารจดัประชุมครูเป็นประจาํทุกภาคเรียน  รวมถึงจดัประชุมผูป้กครอง  ภาคเรียน

ละ  1  คร้ัง  เพ่ือใหเ้กิดเครือข่ายผูป้กครอง  รับฟังความคิดเห็นท่ีผูป้กครองเสนอ  จดัโครงการกิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ  วนัพ่อแห่งชาติ  เพ่ือใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมมากข้ึน  รวมถึงมีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะ
ผูน้าํบริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 



 

 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
ตวับ่งช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วธิีด าเนินการ  

 - ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ใหค้วามสาํคญัถึงการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ  ในการนาํมาบริหารจดัการใหม้
คุณภาพ  รวมถึงสามารถใหบุ้คลากร  นกัเรียน  นกัศึกษา  นาํขอ้มลูใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ความพยายาม  ฝ่ายบริหารของวิทยาลยัฯ  มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูท่ี
เป็นปัจจุบนัและครบถว้น 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
ตวับ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายแต่งตั้งฝ่ายปกครอง  ใหด้าํเนินการบริหารความเส่ียง  โดย
ใหก้าํหนดนโยบายและใหน้าํไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 - ความพยายาม    ฝ่ายปกครอง  ดาํเนินการจดัตั้งคณะทาํงาน  และจดัทาํระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้ณาจารย์
ถือปฏิบติัต่อผูเ้รียน  รวมทั้งจดัทาํโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 



 

 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
 
ตวับ่งช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจดัระบบดูแลผู้เรียน 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายแต่งตั้งฝ่ายปกครอง  เป็นผูรั้บผดิชอบระบบดูแลผูเ้รียน  มี
การจดัประชุมผูป้กครอง  และปฐมนิเทศผูเ้รียนเป็นประจาํทุกภาคเรียน 
 - ความพยายาม    ฝ่ายปกครอง  ดาํเนินการจดัตั้งคณะทาํงาน  และจดัทาํระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้ณาจารย์
ถือปฏิบติัต่อผูเ้รียน  มีกาํหนดใหน้กัเรียนนกัศึกษาพบครูท่ีปรึกษา  Home Room  แจง้ผลการเรียนใหผู้ป้กครอง
ทราบ  รวมทั้งจดัทาํโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
ตวับ่งช้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษาและ     
                      การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ  

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการวางแผนปฏิบติัการโดยมีการมอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ีเป็น
ผูดู้แลรับผดิชอบ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะครู  นกัเรียนนกัศึกษา  และบุคลากรทุกฝ่าย  มีการจดัทาํโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในสถานศึกษา  การจดัหาวสัดุ  ครุภณัฑท่ี์สร้างมาจากอุปกรณ์ท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชง้านใหม่สาํหรับ
เป็นท่ีพกัผอ่นของนกัศึกษา  ทางดา้นระบบป้องกนัค วามปลอดภยัไดม้ีแผนงานมีวิธีการสอนใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์   
มีการติดตั้งชุดดบัเพลิงพร้อมใชง้านไวทุ้กชั้นเรียนภายในอาคารเรียน  มีแผนงานซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 
 -ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  ไดด้าํเนินนโยบาย  โครงการกิจกรรม /งานกาํกบั  ติดตามผล  ฝ่ายอาคารสถาน
ดูแลอาคารเรียนและพ้ืนท่ีส่วนรวมของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มอบหมายใหค้ณะครูและนกัศึกษาดูแลความ
สะอาดตลอดจนการประหยดัพลงังานโดยการปิด-เปิดไฟฟ้าใชใ้นหอ้งเรียนและในอาคารเรียน  ทั้งก่ อน-หลงัการใช้
หอ้งเรียน  ปรับปรุงภูมิทศัน์  ปลกูตน้ไม ้ ปรับปรุงบริเวณสถานทีพกัผอ่น  ไดติ้ดตั้งชุดดบัเพลิงพร้อมใชง้านมีความ



 

 

อธิบายหรือป้ายแสดงวิธีใชไ้วทุ้กชั้นเรียนภายในอาคารเรียน  มีป้ายคาํเตือนเร่ืองความปลอดภยัและมีความสะดวก
ในการหยบิใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์และการดาํเนินงานตามแผน  PDCA  ดงัน้ี 
 1. สร้างความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ดว้ยความปลอดภยั 
 2. ติดป้ายเพื่อแสดงวิธีการใชง้านของอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 3. บนัทึกการซ่อมบาํรุงรักษาใหอ้ยูส่ภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

  
ตวับ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายใหฝ่้ายธุรการ  เป็นผูรั้บผดิชอบจดัทาํแผนงานการ
ปฎิบติังาน  รับผดิชอบในเร่ืองการจดัซ้ือวสัดุประจาํปี 
 - ความพยายาม    ฝ่ายจดัซ้ือวสัดุตามแผนงาน   จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีตอ้งการ  มีการ
ประเมินความพึงพอใจการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละคอมพิวเตอร์  โดยบุคลากรทุกฝ่ายและนกัเรียน  
นกัศึกษา 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
 

 



 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วธิีด าเนินการ  

 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยฝ่ายบุคลากร  จดัทาํโครงการในการพฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาใน
ทุกดา้น เช่น  การส่งเสริมในดา้นเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ  จดัใหมี้ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก  ส่งเสริมในดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีการจดัส่งครูเขา้อบรมร่วมกบัวดั  หรือ
หน่วยงานราชการ  ส่งเสริมดา้นสวสัดิการชีวิตการเป็นอยู ่ มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างสุข  เช่น  พาไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  การจดัเล้ียงวนัเกิด  มีกองทุนใหย้มื  กองทุนสวสัดิการบุตรหลานเรียนต่อฟรี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายบุคลากร  เป็นผูร้วบรวมเอกสารและสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละโครงการ 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
ตวับ่งช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา  โดยมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ค่าวสัดุ
ฝึก อุปกรณ์และส่ือสาํหรับการจดัการเรียนการสอน   รายจ่ายในการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัทาํและ
ดาํเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  มีรายจ่ายในการ
ดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 -ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  มีการจดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย  และจดัทาํงบการเงิน  ในสมุดบญัชีเป็นประจาํ   
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 



 

 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
ตวับ่งช้ีที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ 
                            และหรือต่างประเทศ 

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีความประสงคใ์นการพฒันาระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือใชเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาสถาบนัและประเทศให้
สามารถเป็นศนูยก์ลางหรือมีเครือข่ายในการร่วมกนัจดัการดา้นอาชีวศึกษา   
 -ความพยายาม  มีการระดมทรัพยากรบุคคลในวิทยาลยัฯ  การเชิญผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาเป็นท่ีปรึกษา  
จดัส่งครูและบุคลากร  ร่วมการประชุม  สมัมนา  หรืออบรมกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

 



 

 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ 
 

ตวับ่งช้ีที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการบริการวิชาการและ

วิชาชีพต่อชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งใหก้ารบริการแก่ประชาชน  และบุคคลทัว่ไป  เพ่ือใชเ้ป็นการนาํมา
ประยกุตใ์ชต่้อการเรียนการสอนในวิทยาลยัฯ 

-ความพยายาม   วิทยาลยัฯ  จดัทาํโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดยมอบหมายใหทุ้กสาขาวิชาจดัทาํโครงการบริการเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
 



 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั  
 

ตวับ่งช้ีที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจิยัของผู้เรียน 
วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีนโยบายส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษาในระดบั  ปวช.  3  จดัทาํโครงการ

ส่ิงประดิษฐ ์ หรืองานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  โดย  3  คนต่อ 1  ช้ิน  และระดบั  ปวส. 2  จดัทาํ  2  คนต่อ  1  ช้ิน  
และจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานนกัเรียน  นกัศึกษา  รวมถึงจดัการประกวดผลงานภายใน  เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียน  
นกัศึกษามีความสนใจมากข้ึน  ทั้งน้ีวิทยาลยัฯ  มีส่วนร่วมในการใหทุ้นสนบัสนุนแก่นกัเรียน  นกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถ 

-ความพยายาม  ทุกสาขาวิชาดาํเนินการใหน้กัเรียน  นกัศึกษาจดัทาํโครงการส่ิงประดิษฐ ์ หรืองาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  โดยใหฝ่้ายวิชาการเป็นผูจ้ดัการประกวดผลงานต่าง ๆ ของนกัศึกษา  และมีการ
ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ในเวบ็ไซดว์ิทยาลยัฯ 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
ตวับ่งช้ี  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยัของครู 

วธิีด าเนินการ 
-ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ  กาํหนดนโยบายใหค้รูทุกคน  จดัทาํนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 

งานวิจยั  อยา่งนอ้ยปีละ  1 คนต่อ  1  ช้ิน 
-ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  มีความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการใหค้รูทุกคนจดัทาํนวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ งานวิจยั 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 



 

 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 



 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ตวับ่งช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านการรักชาต ิเทดิทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
  วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก   วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัทาํโครงการเพื่อกระตุน้และปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นการรัก
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทาํนุบาํรุง
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  โดยปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้าํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีสรุปผลการดาํเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
ตวับ่งช้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการจดัโครงการ กจิกรรม ในด้านปลูกฝังจติส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัทาํโครงการในดา้นปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้าํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีสรุปผลการดาํเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 



 

 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
ตวับ่งช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัทาํโครงการในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ โดย
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี  ทั้งการแข่งขนัภายในวิทยาลยัฯ  และไปร่วมกบัภายนอก 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้าํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดจ้ดัทาํสรุปผลการดาํเนินงาน
อยา่งชดัเจน 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
ตวับ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วธิีด าเนินการ    
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการกาํหนดนโยบายในการปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยใหผู้ส้อนจดัทาํแผนการเรียนรู้  โดยใหบู้รณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  และฝ่ายวิชาการ  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  มีการจดับอร์ด  หรือทาํป้ายประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา  และครูได้
ศึกษาแนวปฎิบติั  จดัไปทศันศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ินต่าง ๆ  รวมถึงมีการประเมินความพึง
พอใจ   
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 



 

 

มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 -ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  จึงจดัใหม้ีระบบการประกนั
คุณภาพภายใน  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และจดัใหม้ีโครงการต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งมี
ส่วนร่วม  รวมถึงมีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบติัการสร้างความเขา้ใจระบบ
ประกนัคุณภาพเป็นประจาํทุกปี 
 -ความพยายาม    
 1. จดัใหม้ีระบบกลไกการประกนัคุณภาพระดบัสถานศึกษา  มีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการประกนั
คุณภาพตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  รวม  7  มาตรฐาน  35  ตวับ่งช้ี  มีแผนงาน
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ  มีการติดตามผล  จดัอบรมช้ีแจง  คู่มือประกนัคุณภาพรวมถึงแจง้เกณฑก์ารประกนั
คุณภาพ  และนาํผลการประเมินมาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2. มีการจดัการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการ  ขั้นตอนการจดัทาํรายงานประเมิน
ตนเอง  โดยใหบุ้คลากรภายในวิทยาลยัฯ  มีส่วนร่วม 
 3. ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพงาน  โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. จดัทาํรายงานประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 
 5. รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
 
ตวับ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดด้าํเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  2555  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  กาํหนดใหทุ้กสาขางาน  สาขาวิชา  ผูบ้ริหาร  ครูทุกคน  ร่วมกนัจดัทาํรายงาน
ประเมินตนเอง  กาํหนดใหม้ีการประเมินตรวจสอบ  ติดตาม  ผลการปฎิบติังานโดยคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 



 

 

-ความพยายาม  ผูบ้ริหาร  ครูทุกคน  ทุกสาขางาน  สาขาวิชา  ร่วมกนัจดัทาํรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
และสรุปผลการดาํเนินงาน  จดัทาํ  ตรวจสอบเอกสาร  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อตน้สงักดั  
(สช.) 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มีตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑต์อ้ง
ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 33 ตวับ่งช้ี 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 3 

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า 12 ตวับ่งช้ี 1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน  (ฉบับปรับปรุง  2556) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 

และ 

ค าส่ังแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจดัท ารายงานประเมนิตนเอง  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 
ที่ วพท. 015 / 2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน  (ฉบับปรับปรุง  2556) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 
................................................... 

 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกฎกระทรวงว่า
ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนั
คุณภาพภายใน และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยั
เทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ จึงขอแต่งตั้ง  บุคลากรครู  และเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย   รับผดิชอบดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 
1.  คณะกรรมการอาํนวยการ   มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพฒันา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา    จดัทาํคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพภายในและ  จดัทาํรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR)  
ประกอบดว้ย 

 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น      หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบปรับปรุง แกไ้ขเคร่ืองมือประเมินตาม

มาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 
มาตรฐานที่  1    ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตวับ่งช้ี  

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล          ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล     ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 



 

 

2.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวสาริ  ใจอารีย ์ กรรมการ 
4. นางสาวแคทลียา กาสี  กรรมการ 
5. นายเอกชยั  มณีรัตน์  กรรมการ 
6. นางสาวสุรสา     สีสนั  กรรมการ   
7. นางสาวศศิชานนัท ์   จนัทร์เปรียง กรรมการ 
8. นางสาววาสนา    มุงคุณคาํชาว      กรรมการ 
9.  นางสาวบงการ สุทธิสุข  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวศรัญญา นิลขาว  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.1   ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป 
 

นางสุธีรา  ครุฑอ้วน  และนางสาวแคทลยีา กาสี 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อ

คุณภาพผูเ้รียน  
นายเอกชัย มณรัีตน์ 
 รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
นางสาวสุรสา    สีสัน  และนางสาวศศิชานันท์    จนัทรเปรียง 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบั 
     ชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 

ข้ึนไป 
 

นางสาวสุรสา    สีสัน  และนางสาวศศิชานันท์   จนัทร์เปรียง 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.5 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ
ข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

นางสาววาสนา   มุงคุณค าชาว     
รับผดิชอบ         ตวับ่งช้ีท่ี  1.6 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
                                                  สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  
                                                  ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 



 

 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.7   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ         ตวับ่งช้ีท่ี  1.8   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ

ศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
นางสาวบงการ สุทธิสุข    

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษา  หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

 
มาตรฐานที่  2    ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   จ านวน   5   ตวับ่งช้ี  

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล          ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล     ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  หวัหนา้แผนกทุกสาขา  กรรมการ 
4. นางสาววาสนา    มุงคุณคาํชาว กรรมการ 
5. นางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  หนูเกล้ียง กรรมการ      
7.  นางสาวสุรสา     สีสนั     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

 
นางสาววาสนา   มุงคุณค าชาว  นางสาวนฤมล     หนูเกลีย้ง  และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 ระดบัคุณภาพในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
 

นางสาวสุรสา    สีสัน   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 



 

 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

นางสาวสุรสา    สีสัน  นางสาวศศิชานันท์    จนัทร์เปรียง   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน  และนางสาวแคทลยีา กาสี 
 รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตวับ่งช้ี   

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล         ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุวฒันชยั  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
4.  นางพนิตนนัท ์ พึ่งสงวนสุข กรรมการ 
5. นายกิตติพงษ ์ จนัทรคลาพฤติ กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  หนูเกล้ียง กรรมการ   
7.  นางสาวจนัจิรา บวัใบ  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

            สถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.2 ระดบัคุณภาพในการจดัทาํแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และนางสุธีรา    ครุฑอ้วน 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.3 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 



 

 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และนายกดัดาฟี     อาบ๊ะ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
นายสุวฒันชัย เอีย่มสะอาด 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 

นายสุวฒันชัย เอีย่มสอาด  และนางพนิตนันท์    พึง่สงวนสุข 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 

 
นายกติตพิงษ์    จนัทรคลาพฤต ิ

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.8 ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม  และภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โร ง
ฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการ 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.9 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
 

นายพรีวชิญ์   เพช็รทอง และนางสาวนฤมล    หนูเกลีย้ง 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.11  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.12  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา   กบั 

เครือข่ายทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
 
มาตรฐานที่  4    ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน  1  ตวับ่งช้ี 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล           ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล      ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น ประธานกรรมการ 



 

 

2.  นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ รองประธานกรรมการ 
3.  นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ กรรมการ 
4.  นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ กรรมการ 
5.  นายบุญเก้ือ  บุตรปรีชาเวช กรรมการ 
6.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

หัวหน้าแผนกและอาจารย์ในแผนกทุกสาขาวชิา 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
มาตรฐานที่  5   ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยั  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี    

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล         ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบญ็จาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ รองประธานกรรมการ 
3.  นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ กรรมการ 
4.  นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ กรรมการ 
5.  นายบุญเก้ือ  บุตรปรีชาเวช กรรมการ 
6.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวแคทลียา กาสี  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวแคทลยีา     กาสี   และหัวหน้าแผนกและอาจารย์ในแผนกทุกสาขาวชิา 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน

สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 
นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และ  นางสุธีรา    ครุฑอ้วน 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  5.2 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 

 
มาตรฐานที่  6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4  ตวับ่งช้ี   

ที่ปรึกษา  



 

 

1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล        ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล        ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น ประธานกรรมการ 
2.  นายสวโรจน์  ดาํรงรัตนชยั รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุวิน  พิมศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นายเสนาะ ครุฑอ้วน  และฝ่ายกจิการนักศึกษา 
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.1  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ ส่งเส ริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบาํรุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม 

 
นายเสนาะ ครุฑอ้วน  และฝ่ายกจิการนักศึกษา 

รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.2  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

นายสุวนิ    พมิศิริ   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.3  ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 

นายสุวนิ    พมิศิริ  และนายสวโรจน์    ด ารงรัตนชัย 
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.4  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรฐานที่  7   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล        ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล        ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล         ประธานกรรมการ 
2.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง กรรมการ 
4.  นางสาวจนัจิรา บวัใบ  กรรมการ 
5.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 



 

 

 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  7.2   ระดบัคุณภาพในการดาํเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ. 

2555 
 
คณาจารย์ที่ไม่มีรายช่ือรับผิดชอบตัวบ่งช้ี  ให้มีหน้าทีรั่บผิดชอบเอกสารที่เกีย่วข้องกบังานในแผนกทุกสาขาวชิา 

เช่น  งานโครงการของแผนก  งานแผนการสอน  งานวจิยัในช้ันเรียน  ส่ิงประดิษฐ์นักศึกษา 
 
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในแต่มาตรฐาน  มหีน้าที่ดังนี ้
 1.  ประธานกลุ่ม  มีหนา้ท่ีประสานงานในกลุ่มมาตรฐานท่ีรับผดิชอบ  ดงัน้ี 
  1.1)  เป็นตวัแทนของกลุ่มเพื่อรับนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานมาตรฐาน 
  1.2)  เรียกประชุมกลุ่มเพื่อนาํนโยบายมาแถลงใหก้ลุ่มไดท้ราบ 
  1.3)  ใหค้าํอธิบาย  ช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง  ๆ 
  1.4)  ประสานงานและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในกลุ่มมาตรฐานท่ีรับผดิชอบ 
  1.5)  นาํปัญหาของกลุ่มเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการเพื่อขอคาํแนะนาํ 
  1.6)  สรุปวิธีการดาํเนินงาน 
  1.7)  สรุปผลการประเมิน 
 2.  ภายในกลุ่ม  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1)  ดาํเนินการตามท่ีประธานกลุ่มรับนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานมาตรฐาน 
  2.2)  เสนอแนวคิด  หลกัการ  วิธีการปฏิบติั 
  2.3)  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเคร่ืองมือ 
  2.4)  ติดตาม  ทวงถาม  และเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  2.5)  ประเมินผล 
 3.  เลขานุการกลุ่ม  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  3.1)  ดาํเนินการตามท่ีประธานกลุ่มรับนโยบาย 
  3.2)  เสนอแนวคิด 
  3.3)  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเคร่ืองมือ 
  3.4)  ติดตาม  ทวงถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  3.5)  ประเมินผล 



 

 

  3.6)  สรุปผลรวบรวมผลงานเสนอคณะกรรมการอาํนวยการ 
 
3.  คณะกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของคณะท างานประกนัคุณภาพ   มีหนา้ท่ีกาํกบั  ติดตาม  ให้
คาํแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.  ฝ่ายประกนัคุณภาพให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  มีหนา้ท่ีจดัพิมพแ์ละจดัทาํเอกสาร่าง ๆ ในการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 
 

5.  เลขานุการในแต่ละมาตรฐานให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจดัเกบ็เอกสารการประเมนิ   มีหนา้ท่ีจดัทาํแฟ้มเอกสาร
การประเมิน รวบรวมเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจดัเรียงเขา้แฟ้มแยกตามมาตรฐาน 
 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากมีปัญหาใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  1  มิถุนายน  2555 

 
                                                                                     (นายดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 

ที่ วพท. พเิศษ / 2556 
เร่ือง  แต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจดัท ารายงานประเมนิตนเอง  2555 

................................................... 
 

 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกฎกระทรวงวา่
ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.  2553  ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนั
คุณภาพภายใน และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีกาํหนดและมี ประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยั
เทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ จึงขอแต่งตั้ง  หวัหนา้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ   มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพฒันา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา    จดัทาํคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพภายในและ  จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ประกอบดว้ย 

 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น                  หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  หวัหนา้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ    
ในการรวบรวมเอกสารตามมาตรฐานต่าง ๆ  และแต่ ละตวับ่งช้ี  ตรวจสอบ  ติดตาม  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์าร
ดาํเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตวับ่งช้ี    ขอแต่งตั้ง 
- นางสาวบงการ สุทธิสุข  เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  1 
- นางสาวศรัญญา นิลขาว    เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  1 
- นางสาวสาริ  ใจอารีย ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  1 

 
มาตรฐานที่  2    ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   จ านวน   5   ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 

- นางสาวสุรสา สีสนั  เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  2 



 

 

- นางสาววาสนา    มุงคุณคาํชาว เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  2 
- นางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  2 

 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 

- นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  3 
- นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวนฤมล หนูเกล้ียง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวจนัจิรา บวัใบ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวพนิตนนัท ์ พึ่งสงวนสุข เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
-  

มาตรฐานที่  4    ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน  1  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 
-     นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  4   
-     นายเอกชยั  มณีรัตน์  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
-     นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
-     นายจรูญศกัด์ิ แกว้โกมุท เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
 

มาตรฐานที่  5   ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยั  จ านวน  2 ตวับ่งช้ี   ขอแต่งตั้ง 
-    นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  5 
-    นายกิตติพงษ ์ จนัคลาพฤติ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
-    นายอวยชยั  โกศลวรรณธนะ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
-    นายแสนเพลิน เจริญจิตต ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
 

มาตรฐานที่  6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก   
                                จ านวน  4  ตวั  บ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 

-     นายเสนาะ  ครุฑอว้น เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  6 
-     นายสุวิน  พิมศิริ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
-     นายสวโรจน์  ดาํรงรัตนชยั เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
-     นายกดัดาฟี  อาบ๊ะ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
 

มาตรฐานที่  7   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 
-      นางสุธีรา  ครุฑอว้น เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  7 
-      นางสาวแคทรียา      กาศรี  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  7 
 



 

 

ทั้งน้ี ขอใ ห้ท่าน ท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากมีปัญหาใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  15  มิถุนายน  2556 

 
 (ดร.ดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                                                      ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    ภาคผนวก  ข 
 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
        
 

ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 
ที่ วพท. 49/ 2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

................................................... 
 ตามหมวด  6  ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  กาํหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน  โดยให้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.  2553  
หมวด  3  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยั
เทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ จึงขอแต่งตั้ง  บุคลากรครู  และเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย   รับผดิชอบดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพภายนอก ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพั ฒนา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา   จดัเตรียมคู่มือการประเมิน  และจดัทาํรายงานการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ประกอบดว้ย 
 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น      หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอก   มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ ตรวจสอบติดตาม  การ เก็บ

รวบรวมขอ้มลูตามคาํอธิบายตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเ มินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีเป็น  3  
กลุ่ม คือ  กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์   กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง      ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล      ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 3.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น  หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ประกอบด้วย  13  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  1 – 6  มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 



 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่
เกีย่วข้องภายใน  1  ปี   ประกอบด้วย  นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 

 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  2 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  ประกอบด้วย  
นางสุธีรา    ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับ   ประกอบด้วย  นายเอกชยั    มณีรัตน์  และหวัหนา้แผนกทุกแผนก 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวชิาชีพ  หรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศชยั   
ประภสัรานนัท ์   นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  5  ผลงานที่เป็นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวจิยัครู  ที่น าไปใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศ
ชยั   ประภสัรานนัท ์   นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  6 ผลการให้บริการวชิาการและวชิาชีพที่ส่งเสริมการพฒันาทักษะ
ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศชยั   ประภสัรานนัท ์   
นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 
ตวับ่งช้ีที่  7   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ประกอบด้วย   
นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 
ตวับ่งช้ีที่  8 - 11   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การบริหารจดัการศึกษา 
 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  8 ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

8.1  ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
8.2  ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล    ผูอ้าํนวยการ 
คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ  

ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  และนายกดัดาฟี   อาบ๊ะ 
 



 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที ่ 10 ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย  
นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล  และนายพีรวิชญ ์   เพช็รทอง 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  11 ผลการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย  นายสุวฒันชยั    
เอ่ียมสะอาด  นางสาวพนิตนนัท ์   พึ่งสงวนสุข    นางสาวนฤมล    หนูเกล้ียง   นางสาววาสนา  มุงคุณคาํชาว 

 
ตวับ่งช้ีที่  12 – 13    มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การประกนัคุณภาพ 
 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  12 ผลการสร้างการมส่ีวนร่วมในการประกนัคุณภาพ  
ประกอบด้วย  นางสุธีรา     ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  13 การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย  นางสุธีรา     ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 
 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ประกอบด้วย  1  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  14   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  14 ผลการพฒันาตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และจุดเนน้และ
จุดเด่นของสถานศึกษา 

14.1  ผลการพฒันาอตัลกัษณ์ของผูเ้รียนตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

14.2  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   นายเสนาะ   ครุฑอว้น   นายอายทุธ   กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค  
ถาวรนนัท ์ นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช   นายพงศชยั    ประภสัรานนัท ์
 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย  4  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  15 - 16   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  15 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย  นางสาววาสนา  
มุงคุณคาํชาว  นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง 
 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  16 ผลการพฒันาคุณภาพครู   ประกอบด้วย   นางสาวมุทิตา     
เบ็ญจาธิกุล  ผูอ้าํนวยการ   และนายพีรวิชญ ์   เพช็รทอง  (ฝ่ายบุคลากร) 
 
ตวับ่งช้ีที่  17 - 18   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การบริหารจดัการศึกษา 
 



 

 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  17 การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย    
นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  ผูอ้าํนวยการ   นางสาววาสนา  มุงคุณคาํชาว  นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิ
ชานนัท ์    จนัทร์เปรียง  (ฝ่ายวิชาการ) 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  18 การสร้างการมส่ีวนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ประกอบด้วย   นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  ผูอ้าํนวยการ   นางสุธีรา    ครุฑอว้น  นางสาววาสนา  มุงคุณคาํชาว  
นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง  (ฝ่ายวิชาการ) 
 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอกแต่ละกลุ่มตวับ่งช้ี   มีหนา้ท่ีดงัน้ี  ประสานงานภายในกลุ่มตวั
บ่งช้ีท่ีรับผดิชอบ  เป็นตวัแทนของกลุ่มเพ่ือรับนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  และฝ่ายประกนั
คุณภาพ  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เก็บรวบรวมขอ้มลูตามเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีกาํหนดให ้  รวมถึงจดัเรียง
เอกสารใหต้รงตามท่ีกาํหนดในแต่ละกลุ่ม   และจดัส่งตามกาํหนดเวลา 
   
4.  ฝ่ายประกนัคุณภาพให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร   มีหนา้ท่ีจดัพิมพแ์ละจดัทาํเอกสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จลุล่วง ไปดว้ยดี หากมีปัญหาใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน  2556 

       
                                                                                     (นายดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 


