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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2561 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอนการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถานศึกษาทดสอบจากการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั่งในระดับ ปวช. แล ระดับ ปวส. 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจ
คติและทั่งนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติเครารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ใน
บทบาทหน้าที่ขอตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและจิตส านึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการชมรมวิชาชีพด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุ่มมาบริหารจัดการ 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีแผนงาน ในการพัฒนาดูแลอาการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย รวมถึง
ผู้เรียนอย่างด ี
 4. ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูผู้สอนในการให้นักเรียนนักศึกษาได้น าเนินการคิดค้น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ละร่วมน าเสนอผลงานให้ลุล่วง 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

ตามกฎกระทรวงการประกันคูณภาพการศึกษา พ.ศ . 2561 การประกันคูณภาพทางการศึกษา
หมายความว่าการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละการ
ประเภทการศึกษาโดยมีกลไกลในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเพ่ือให้การ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ด าเนินตามนโยบายดังกล่าวโดยบรรลุผลจาการประเมินสรุปว่า
ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พ่ึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเป็นผู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ เป็นผู้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกรณที่ได้รับการพัฒนา
อย่างมีระบบเพ่ือให้เป็นผู้พร้อมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ความเข็มแข้งทางด้านวิชาการละวิชาชีพมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญวิทยาลัยมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีการสร้างความรวมมือ ชุมชนองค์การต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการศึกษาและการจัดทรัพยากรการศึกษาการบริการวิชาการวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยยัง
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปประโยชน์และการเผยแพร่สู่
สาธารณชน ผลการประเมินการศึกษาของสภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สรุปภาพรวมแต่ละต้น มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับคะแนนที่ได้จาการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับคะแนนที่ได้จาการประเมิน        
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคะแนนที่ได้จาการประเมิน   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนรวม ระดับคะแนนที่ได้จาการประเมิน        
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ระดับคะแนนที่ได้จาการประเมิน        
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 



 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายที่ส าคัญที่สัก
นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามอบหมาย โดยร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคคลกรทางการศึกษาและ(เรียน
ตลอดจนได้รับการสนับสนุน ในการด าเนินการตามนโยบาย  ได่แก่ 
 1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือในการน าเสนอระดับประเทศ 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 
ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
โครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2561 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 
หลักการและเหตุผล 
 “คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตนเอง เป็นผู้ที่จะมีความส าเร็จในอนาคต การ
ปฏิบัติด้วยความมีระเบียบวินัย การปฏิบัตินั้นส าเร็จ”    
พระราชด ารัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้   จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2524 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.2525 ให้ความหมาย คุณธรรมและจริยธรรมว่า 
หมายถึง สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ  และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ  ที่คนในสังคม
นั้น  องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกัน  ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี  อะไรเป็นสิ่งชั่ว  อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรท าหรือไม่ควรท า 
 ส านักผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้จัดท าคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมไทยไว้ว่า “คุณธรรมจริยธรรมท า
ให้มนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมีคุณค่า  และส่งผลให้สังคมน่าอยู่และสงบสุข” ประกอบด้วย 
 1.  ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ท าผิดทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 



 2.  มีวินัย หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎหมาย 
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติ 
 3.  การเสียสละเพ่ือส่วนรวม หมายถึง การยินยอมและเต็มใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 4.  พอเพียง  หมายถึง  การด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  หรือด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย  เพ่ือให้
คนไทยอยู่อย่างเป็นสุข  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  เรื่อง  ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  ผู้
ปฏิบัติต้องกระท าพร้อมกันทุกเรื่องไม่เลือกท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 
  4.1 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง และต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.2 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้านและ
มีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (เพ่ือวางแผน) และความระมัดระวังใน
การน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 
  4.3 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ผู้ปฏิบัติต้องมีจิตใจที่ตระหนักในคุณธรรมและซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
ในการด าเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญาและความรอบคอบ 
 อนึ่ง  ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม”  ทั้งสอง
ข้อคู่กันอย่างสมดุล  หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้   เช่น  ถ้ามีความรู้อย่างเดียวแต่น า
ความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็สามารถน าความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้   ในลักษณะเดียวกันถ้ามีคุณธรรมแต่
ขาดความรู้ก็อาจตัดสินใจอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรม  

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  คร ู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ 
ลานนา จ านวน 760 คน 



 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร  คร ู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ 
ลานนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม 12 มิ.ย. 61   
2. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม 12 มิ.ย. 61  
3. ประชุมสร้างความเข้าใจกับครูบุคลากรและผู้เรียนทุก คนในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  

ประชุมครูบุคลากรและผู้เรียนทุกคนเพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

4. ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่การด าเนินงาน 
    5. ด าเนินงานโครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 61  
 
ชื่อโครงงาน กล่องเอนกประสงค์ Inspired Reuse Box       
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ขยะ เป็นปัญหาที่เพ่ิมมากขึ้นในชุมชน และสถานศึกษา หากไม่มีการก าจัดขยะให้ถูกต้องและเหมาะสม
แล้ว จะเกิดผลกระทบจากขยะต่างๆ เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ แหล่งน้ าเน่าเสียจากขยะ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือสัตว์น าโรคต่างๆ อีกท้ังยังส่งผลให้ปริมาณขยะในประเทศไทยสูงขึ้นในทุกปี ปัญหาขยะ เป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือปลูกฝังวินัยในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะของผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา จึงจัดท าโครงการ L.C.C. มีวินัยไม่ทิ้งขยะ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนให้รู้จักทิ้งขยะ และ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อจัดท าโครงการส าเร็จพบว่าขยะที่แยกได้ของวิทยาลัยฯ มี 2 ประเภท คือ ขยะท่ีไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ และขวดพลาสติก ซึ่งมีปริมาณมากหาก
น าไปขายอาจไม่ได้ราคา ทางชมรมสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. ของวิทยาลัยฯ จึงคิดเพ่ิมคุณค่าให้กับขยะเหล่านั้น ประกอบ
กับแนวคิดในการจัดการขยะ 3R คือ Reduce การลดปริมาณขยะจากต้นทาง Reuse การใช้ซ้ า Recycle การน า
กลับมาใช้ใหม ่ 



     ดังนั้น ชมรมสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. จึงประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับขวดพลาสติกโดยการ 
Reuse ภายใต้ชื่อว่า “Inspired Reuse Box 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้มาเพ่ิมคุณค่า 
      2. เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคมได้ 
    3. เพ่ือน า Inspired Reuse Box ไปเผยแพร่ต่อชุมชน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 
- ประชาชนทั่วไป 

 
4. วิธีด าเนินงานโครงงาน 
     1. ประชุมวางแผนและหาแนวทางในการน าขวดน้ าที่ได้จากการดัดแยกมาท าให้เกิดประโยชน์ 
     2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ 
     3. ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
     4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
     5. น าไปใช้และเผยแพร 
 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
          มิถุนายน – ปัจจุบัน 
 
6. สถานที่ด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 83/12 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 053 210057 - 8 
 
7. ผลการด าเนินโครงงานคุณธรรม 
      1. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าขวดน้ ากลับมาใช้ใหม่และเพ่ิมคุณค่าของขวดน้ า 
      2. น า Inspired Reuse Box ออกเผยแพร่สู่ชุมชน 



8. ปัญหา/อุปสรรค 
     1. การออกแบบลวดลายท าได้ตามลักษณะของขวด เช่น ลายดอกไม้  
      2. นักเรียนนักศึกษาบางคนขาดพ้ืนฐานการเย็บ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรมีการออกแบบลวดลายให้หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
  ที่อยู ่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
  โทรศัพท์ 053-210057–8   โทรสำร 053-225181  
  E-mail lanna.ac1985@hotmail.com   Website www.lcc.ac.th  
  ประวัติสถำนศึกษำ 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท
เชียงใหม่การศึกษาจ ากัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจ านงที่จะให้ โรงเรียนพณิชยการลานนา
เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอนในปี
การศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 8 ไร่เศษ จากสถิติ
การรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้สถานที่เดิมคับแคบไม่เพียง
พอที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ท าการย้ายโรงเรียน มายังสถานที่
แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 16 ไร่
เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารส านักงาน อาคารทุกหลังได้ท าการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 
คน  และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อรวมทั้งสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายใน
โรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครัน
และทันสมัย 

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนาตาม
ใบอนุญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู้จัดการ นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และนางคนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อ านวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคมให้



สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” และค าขวัญชองวิทยาลัยฯ 
คือ “LEARN TO SERVE” 
   
กำรจัดกำรศึกษำ 
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ าแนก
เป็น 5 สาขาได้แก่ 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
1.2 สาขาวิชาการตลาด 
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

  การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจ าแนก
เป็น 5 สาขาได้แก่ 
  2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
  2.2 สาขาวิชาการตลาด 
  2.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
         2.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีหากส าเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท างาน ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจากจะจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพ่ิมการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้างโอกาสที่จะศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 



สภำพชุมชน 
  สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตั้งอยู่เลขท่ี 
98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการก ากับดูแลของเทศบาล
ต าบลช้างเผือก  
ทิศเหนือ ติดกับ ธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)  
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาค
พายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
   

สภำพเศรษฐกิจ 
  ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพส่วนตัว ได้แก่ 
ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล 
   

สภำพสังคม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของ
วิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) 
วัดข่วงสิงห์  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ 
(เจ็ดยอด) สถานีต ารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ 

นางอุบลรัตน์  บุญเพ็ง 

หวัหน้ำงำนวิจยัพฒันำนวตักรรม
และสิง่ประดิษฐ์ 

นางอภญิญา  ธรรมปัญญา 
หวัหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและ

งำนบริกำรชมุชน 

นางสาวนารี  วังโสภา 
หวัหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ี 

นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม 

หวัหน้ำงำนบริหำรงำนทัว่ไปและ
หวัหน้ำงำนทะเบยีน 

นายกมล  รุ่งพิทักษ์มานะ 

หวัหน้ำงำนกำรบญัชี 
นางเบญจวรรณ  อุสุยะ 
หวัหน้ำงำนบคุลำกร 

 

นางสาวพัชราภรณ์ อนิทรพงษ์นุวัฒน์ 

หวัหน้ำงำนพสัด ุ
นางสาวชมพูนุท  จเริญชมน์ 

      หวัหน้ำงำนประชำสมัพนัธ์ 

นางธิติมา  ค าราพิศ 

หวัหน้ำหมวดบญัชี 
นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง 

หวัหน้ำหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด และ
หวัหน้ำงำนพฒันำหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน 

นางอภิญญา   ธรรมปัญญา 
หวัหน้ำหมวดกำรตลำด 

 

นางบุษกร  พันธวงค์ 

หวัหน้ำหมวดกำรท่องเท่ียวและหวัหน้ำงำน
อำชีวะศกึษำระบบทวิภำคี 

นางอมราภรณ์  มณีนันท์ 

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 
นางอุษณีย์  ไชยค าปัน 

หวัหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 

ท ำหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร 

ดร.วัชระ  ตันตรานนท์ 

ผู้จดักำร 
นางสาวกุลวดี  เกียรติไชยากร 

ผู้ รับใบอนญุำต 

นางทพิย์วรรณ  พิบูลนันท์ 

ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรและหวัหน้ำ

กำรเงิน 
 

นางสาวสันทนา  โรจน์พานิชกุล 

หวัหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 
นางสาวภุมริน  บุญทวี 
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ 

และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

นางสาวนารี  วังโสภา 

ท ำหน้ำทีร่องผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมอื 

นายสุเทพ  แก้วจรัญ 

ท ำหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำกิจกำรนกัเรียน
นกัศกึษำและหวัหน้ำงำนกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษำ 

นางน า้หวาน  สุจริตพานิช 
หวัหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ และ
หวัหน้ำงำนประกนัคุณภำพมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

นายบรรเจิด  จิตมั่น 
หวัหน้ำงำนศนูย์ข้อมลูสำรสนเทศ 

นางบุษกร  พันธวงค์ 

หวัหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธ์ิ 

หวัหน้ำงำนสง่เสริมผลติผล กำรค้ำ
และกำรประกอบธุรกิจ 

นางพรรณี  สถิตเมธากุล 

หวัหน้ำงำนครูท่ีปรึกษำ 
นางสาวนารี  วังโสภา 
หวัหน้ำงำนปกครอง 

นางอาทติย์  สิทธิมูล 

หวัหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและ
กำรจดัหำงำน 

นางเกษสุดา  อินทชัย 

หวัหน้ำงำนสวสัดิกำรนกัเรียน
นกัศกึษำ 



2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 124 0 0 124 
ปวช.2 124 0 0 124 
ปวช.3 105 0 0 105 

รวม ปวช. 353 0 0 353 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 
ปวส.1 118 0 118 
ปวส.2 148 0 148 

รวม ปวส. 266 0 266 
   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 170 119 70.00 
ปวส.2 268 232 86.57 
รวม 438 351 80.14 

  
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 149 90 60.40 
ปวส.2 169 134 79.29 
รวม 318 224 70.44 

   
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

49 49 49 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 3 0 3 
เจ้าหน้าที ่ 6 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 52 49 52 
รวมทั้งสิ้น 70 49 52 

  
 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 
อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 5 10 
   



ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค ์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 7 
   
ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 17,490,000.00 
งบด าเนินงาน 3,081,000.00 
งบลงทุน 2,484,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,883,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 305,000.00 
รวมทั้งสิ้น 29,243,000.00 

 
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
   ปรัชญำ 
   “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ”  
   

อัตลักษณ์ 
   วินัยดี วิชาการเด่น 
   

เอกลักษณ์ 
      สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 
 
 
 



2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
  พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
   

พันธกิจ 
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา  
รูปแบบ DTL 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ

แนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
 
  เป้ำประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ 
ประกอบอาชีพ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
4. มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่

ให้สอดคลอ้งกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์  
5. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมวิชีพมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
   
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ 
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา รูปแบบ 
DTL 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ

แนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
   
กลยุทธ์ 
   1. ใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาดีและมีความรู้ทันเทคโนโลยี 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สนับสนุนให้มีการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน 
5. สนับสนุนกระบวนการเรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดภาพยนตร์สั้น วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่ 

   
 
 
 
 
 
 



รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนน าเสนอตัวอย่างโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวภุมริน บุญเทวี  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาววาสนา คัมภีร์  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางเกตุธิดา รัตนประภา  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวประกายดารา ชาอ้าย  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวประภาพร วงค์ค าฝั้น  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวจงกล สุขุมวิทยา  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวอมรทิพย์ พึ่งเพียร  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 



นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นายกิตติพงศ์ สว่างทิศ  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นายวทัญญู การกล้า  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวสายสุนีย์ กังวล  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นายปิยะณัฐ ชื่นมงคล  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางวิลาศ พิมพ์กิ  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

   
 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกรรณิการ์ ปิงชัย  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 



นางสาวธนันท์ธรณ์ งามทุ่ง  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวนริศรา พวงมาลา  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวประภาพร วงค์ค าฝั้น  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวพิชญ์วรัญ สิริสินอังกูร  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวลักขณา สมณะ  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นายวชิรวิทย์ เสนาธรรม  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

นางสาววรรณวิสา เก่งธัญการ  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาววาสนา ค าภีร์  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

   



รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนัญญา อรุณกาล  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกัญจนรพร กุละ  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวแสงพร  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายฐาปนพงษ์ เตชะสมบูรณ์  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสุดา แสนสี  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวชิรวิทยย์ กองมงคล  
การตัดต่อดิจัทัล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิศารัตน์ มะณี  
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนารากร มาจันทร์  
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัชชา ประมูลวงค์  
การสร้างเว็บเพจ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายค า ลุงออ  
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเนตรนภา ปัญญาชัย  
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภสินธุ์ เปี่ยมพอดี  
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุวิชญา พิมพ์กิ  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



นายสหัสวรรษ เค้าทอง  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพรชนก ฉิมเอ้ือเฟ้ือ  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอันดามัน เหมมัน  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอชีว
ศึกษา 

นางสาววาสนา สุจริตธรรม  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนัญญา หมดศรีมา  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรเชษฐ์ เดชคุณมาก  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชลลดา สมเทศ  
การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศยามล ปันเป็ง  
การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวค าน้อง หอมใส  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพรรณี แสงเมือง  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเอ้ืออารี วิชัย  
วิชาการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุมัฌฌา ชัยเมคา  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปรัชญา นวลสนิท  
วิชาการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจตุรวิทย์ อุตตโม  
วิชาการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



นายศรัญญู บุตรดวงติ๊บ  
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟแวร์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจทอง  
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภัทชลีพร ทานัง  
การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสายน้ าผึ้ง ยานิวงค์  
การสร้างเว็บเพจ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนัญพัทธ์ ธะนะค า  
การใช้โปรแกรมประมวลผล 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมงคล พลณรงค์เดช  
การตัดต่อดิจิตอล 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญญาวรรณ สิงห์ค าป้อง  
เทคนิคเสสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐสุดา แสนสี  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภคิณฑรรา วันยาว  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนิกานต์ อภัย  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเบญจมาศ เลิศสุวรรณ  
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริภา พิมสาร  
การอ่านข้อความภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาว อ้อย ค าทอง  
การอ่านข้อความภาาษอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมอลหญิง ค าปัน  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



นางสาวหนึ่งฤทัย ชูก าเนิด  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวแสงค า สมหลู่  
การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.4 ด้ำนอัตลักษณ์สถำนศึกษำ 
  สถานศึกษาได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ คือ “วินัยดี วิชาการเด่น” เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สถานศึกษาได้มี
การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2.5 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 
   สถานศึกษามีนโยบายในการจัดกรเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 



 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4  

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) ด้ำนควำมรู้ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

1.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
คะแนนเฉลี่ยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาเท่ากับ 47.30 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
41.60 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ คือ คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาเท่ากับ 45.64 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
40.04 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคะแนน
เฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวนผู้เรียนในระดับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาจ านวน 105 คน และมีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 จ านวนผู้เรียนในระดับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาจ านวน 148 คน และ
มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 65.54 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 64.82 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 ระดับ
คุณภาพ ดี  

      
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2  

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่านใน
ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของผู้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร สรุปผล
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินข้อ 2 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

     สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 
1.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 115 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 125 คน มี
ค่าคะแนนของการฝึกงานอยู่ในระดับค่าคะแนน 75-80 คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

    สรุปประเด็นการประเมินข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่ร่วมเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในศูนย์บ่มเพาะ ร่มกันด าเนิน
กิจการของศูนย์บ่มเพาะ โดยการปฏิบัติงานครบทั้ง 5 สาขา  

สรุปประเด็นการประเมินข้อ 2 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
     เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3  

1.3 ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการทัศนศึกษา 
ดูงาน แบ่งตามข้อก าหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ได้เข้า
ร่วมการทัศนศึกษาดูงานทุกสาขา    
สรุปประเด็นการประเมินข้อ 3 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
    

 เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4 
1.4 จ านวนโครงการบริการวิชาการวิชาชีพที่สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ

วิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษา ทุกสาขางานทั้ง 5 สาขา  
สรุปประเด็นการประเมินข้อ 4 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สรุปประเด็นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 



3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปลุกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้การด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

  - โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจ าสาขา 
  - โครงการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ อวท. 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 1  ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2  
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

ไทยวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย ภายใต้การด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 - โครงการวันไหว้ครู 
 - โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  

ผลการด าเนินโครงการ ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2  ผลสัมฤทธิ์อยูใ่นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3  
ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรัก

สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้การด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 - โครงการออมทรัพย์สานฝัน 
 - โครงการจิตอาสา 
ผลการด าเนินโครงการ ผู้เรียนมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 3  ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สรุปประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 



4) ด้ำนอัตลักษณ์สถำนศึกษำ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังอัตลักษณ์สถานศึกษาต่อผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สถานศึกษา 
คือ “วินัยดี วิชาการเด่น” โดยสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือส่งเริมทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬา และ
นันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้ เรียนท างานโ ดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ภายใต้การด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
  - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  - โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
  - โครงการวิ่งการกุศล L.C.C. HUMAN 
  - โครงการกีฬาและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE Sport Day 
  - โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการมีวินัย ไม่ท้ิงขยะ  
  - งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่มาสาย ไม่ขาดเรียนตลอดภาคเรียน 
 จากผลการด าเนินโครงการงานข้างต้น ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนด คือ “วินัยดี 
วิชาการเด่น”  
 สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
สรุปประเด็นด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
4.1.2 จุดเด่น 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ) มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  

2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน ที่เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์จริงตรงตามสาขาที่
เรียนเป็นหลัก และร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับระดับคะแนนจากการประเมินของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
และครูนิเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

3. เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและด าเนินการโดยนักเรียน นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการ
ขององค์กรนักวิชชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา(อวท.วท.พาณิชยการ
ลานนา) เพ่ือส่งเสริมให้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิขิงผิอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จิตสาธารณะ และจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 



4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนด 
 
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
มีจ านวน 

2. สถานศึกษาควรมีการด าเนินการขอรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้กอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. การให้ความร่วมมือของครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพในการควบคุมดูแล ในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ  
4. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการด าเนินงานที่

เพียงพอ รวมถึงการตัดสิสนใจเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติจากผู้อนุมัติโครงการไม่ทันกับสถานการณ์  
5. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มัอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ใน

บางโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานที่ไม่เพียงพอ 
 
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและเพ่ิมความส าคัญของการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพ่ือให้จ านวนผู้เรียนได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
กว่าเดิม 

2. สร้างความหลากหลายในการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ด้านการปรกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

3. วิทยาลัยควรมีกระบวนการขั้นตอนในการอนุมัติการด าเนินโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการกระจาย
การด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม 

4. สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการกระจายตามกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 

 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

  1.1 สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถ
ระหรือปรับปรุงรายวิชา โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ เพ่ือ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะและทักษะของบุคลากรที่ พึงประสงค์ของแต่ละสถาน
ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการเพ่ิมเติมหัวข้อที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และมีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพมาพัฒนาและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มี
ครูจ านวน 49 คน มีคุณวุฒิกาศึกษาสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือปรับ
ปรุงพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา มีครูจ านวน 49 คน ที่ผ่านฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้พร้อมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100  

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
และมีการบันทึกหลังการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีครูจ านวน 49 คน ที่จัดท าแผนการ



จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย และการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบันทึกหลังการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  

4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีครูจ านวน 49 
คน ที่น าผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 100  

5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
โดยการศึกษาหรือท าหารวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นา มีครูจ านวน 49 คน ได้มีการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือท าหาร
วิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1  
  ระดับคุณภาพในการก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีจ านวนบุคลกรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือระเบียบ
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 สรุปผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2  

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาด าเนินการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาโดยเน้นให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย ด าเนินการจัดการชั้นเรียนที่เป็นการส่งเสริม
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง และมีนักการภารโรงรับผิดชอบประจ า
อาคารเรียน บริเวณโดยรวมของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ได้น าผลการประเมินปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน และระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแบสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 สรุปผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินข้อ 2 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 



เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 
  ระดับคุณภาพในการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องว่าง ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและอ่ืน ๆ  

1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีแผนงานในการใช้อาคารสถานที่ห้องว่าง 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย มี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 สรุปผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินข้อ 3 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4  

  ระดับคุณภาพในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
1.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล โดยสถานศึกษามีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีระบบการบริ หารจัดการ
ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลครอบคลุมในทุกหน่วยงาน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 สรุปผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินข้อ 4 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 
 ระดับคุณภาพในการจัดการด้านการเงิน 
 
1.5 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มีรายจ่ายดังนี้ 
 - ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
 - รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามรถไปบริการวิชาการวิชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม  
 - รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 - รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการก ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปประเด็นการประเมนิ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 



4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1  

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

1.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของ
ผู้บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่ส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ใน
การด าเนินการตามนโยบาย ได้แก่ 1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยวิทยาลัยฯได้ท าร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมน าเสนอโครงการที่ดีเด่นจากสถานศึกษาคุณธรรม ปี
การศึกษา 2561 ระดับพัฒนา ได้เข้าร่วมในการน าเสนอผลงานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนภาคเหนือน าเสนอ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมอโมรา ท่าแพ และวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันที่ 22 
กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดโดย ส านักพัฒนาสรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
5) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 

เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1  
 สถานศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน 

1.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาเท่ากับ 45.72 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 28.46 ค่าคะแนนระดับ
สถานศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ 

   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาเท่ากับ 39.71 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 27.53 ค่าคะแนนระดับ
สถานศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ 



 ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยในระดับประเทศ 
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
  - สอนภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
  - โครงการสอนาวต่างชาติ ท ากระทง Enjoy Making A Krathong 
สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
4.2.2 จุดเด่น 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยการส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงผู้เรียนเป็นอย่างดี  

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้งระดับปวช. และระดับ ปวส. 
 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงานให้มากยิ่งข้ึน 

2. การยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่น และครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านต่าง ๆ  
3. ควรมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
4. ควรพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของการงานมาก

ยิ่งขึ้น 



5. ควรให้สาขาท าคลิปวิดีโอแนะน าสาขาของวิทยาลัย และให้จัดท าโครงการแนะแนวศึกษาร่วมกับชุมชน 
เพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนต่อสายอาชีพ 

6. ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ควรสนับสนุนให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ทักษะด้านภาษาของผู้เรียนมากข้ึน 
 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพ่ือท าการ
ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. จัดท าโครงการเพื่อเชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่น และครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านต่าง ๆ  
3. ควรมีการสนับสนุนจากงบประมาณของวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาควรมีการประชุมหัวหน้าสาขาเพ่ือร่วมกันหากระบวนการในการ

ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนทุกสาขา 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมินข้อ 1  

 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างประเทศ 
ได้แก่ การจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติมาสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและให้ความรู้ 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพโดยด าเนินการให้ทุ ก
สาขางานด าเนินงานโดยให้ครู เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนในแต่ละสาขางานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
เกณฑ์การประเมินข้อ 1  

 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการโครงการสิ่งสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
1.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีครูที่ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และท าการดูแล

ให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จากรายวิชาโครงการจ านวน 53 ชิ้น โดย
การร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามรถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 

1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนจัดท านวัต กรรม 
สิ่งประดิษฐ์ จนได้รับรางวัลจังหวัด 3 ชิ้น คือ  

1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ “Curry Cookies คุกกี้แกงเผ็ด“ 

2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องกรองท า
ความสะอาดมูล”  

3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ “เจลใบพลู
ก าจัดกลิ่นเท้า” 

     
ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ 9 ชิ้น คือ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ “Expendable Naga Bag” 
2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โครงการออกแบบและผลิตกระเป๋าเป้

จากผ้าทอกระเหรี่ยงปัก" 
3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "โคมไฟจากผ้าเขียนเทียนชนเผ่าม้ง" 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต "สิ่งประดิษฐ์โคมรีโมท

อัจฉริยะ" 
5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัฑณ์อาหาร "Pasta'n Friend" 
6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัฑณ์อาหาร “Curry Cookies คุกกี้แกง

เผ็ด“ 
7. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต "โครงการสิ่งประดิษฐ์

อุปกรณ์ใส่ปุ๋ยต้นข้าวโพด" 



8. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "เจลใบพลูก าจัดกลิ่นเท้า"  
9. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ "เจลใบพลูก าจัดกลิ่นเท้า"  
  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
4.3.2 จุดเด่น 

1. ครู ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถในการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน  
2. ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูผู้สอนในการให้ผู้เรียนได้ด าเนินการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ และร่วมน าเสนอผลงานด้วยดี 
3. สถานศึกษาได้ส่งผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด และระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากรายวิชาโครงการให้มีคุณภาพมากขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู จัดท าผลงานวิจัยของสถานศึกษาเมื่อน าผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอใน
ระดับภาคและระดับชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ครูผู้สอนรายวิชาโครงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ควรให้ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ของคน
รุ่นใหม่โดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลจากเกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2. การน าเสนอผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา ควรมีการน าเสนอทุกผลงานที่จัดท าข้ึน 
3. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท าผลงานวิจัยขิงสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
คะแนนที่ได้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 86.60 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 86.25 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 86.25 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่่พึงประสงค์ 87.31 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 77.88 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 82.67 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 62.86 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 85.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 70.00 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 83.16 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 
ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1 
 
ตำรำงท่ี 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2 ปานกลาง 3 6 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1 ก าลัง
พัฒนา 

3 3 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 



7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 ดี 3 9 

8 การมี งานท าและศึกษาต่อของผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 217 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 86.8 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   5  
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2 ปานกลาง 3 6 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 41 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 82 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 



5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3 
 
ตำรำงท่ี 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ
คะแนน) 

คะแนน ระดับ 
คุณภำพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4 
 
ตำรำงท่ี 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 ปานกลาง 6 12 

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 32 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 64 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5 
 
ตำรำงท่ี 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1 
ก าลัง
พัฒนา 

2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 42 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 84 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 



5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6 
 

ตำรำงท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

ที ่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนัก

คะแนนของด้ำน) / คะแนนรวม
ของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 217 (217 x 50) / 250 = 43.40 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 41 (41 x 10) / 50 = 8.20 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 

4 การมีส่วนร่วม 10 32 (32 x 10) / 50 = 6.40 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 432 86.40 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 1.3 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.4 ด้านอัต
ลักษณ์สถานศึกษา 2. การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.2 ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริการจัดการ 2.4 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2.5 ด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรคที่ 21 3.การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 3.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 1.1 ด้านความรู้ - 
งานเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ - งาน
ขอรับการประเมินศูนย์บ่ม เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาชี วศึกษา  1.3 ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - งานก ากับ
ดูแลในการจัดท ากิจกรรมและงบประมาณที่พอเพียง 
1.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา - งานก ากับดูแลการ
ด าเนินโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 2. การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา - งานพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - งานยกย่อง
ครูที่มีผลงานดีเด่น และครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี 2.3 
ด้านการบริการจัดการ - งานจัดท าครุภัณฑ์และสื่อการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ - งาน
จัดท าการแนะน าประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยต่อชุมชน
เมื่อปรับทัศนคติในการเรียนต่อสายอาชีว 2.5 ด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในศตวรรคท่ี 21 - งาน
ฝึกทักษะด้านภาษาให้กับผู้เรียน 3. การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ - งานขยายความร่วมมือในการ



สร้างสังคมแห่งการเรียนการสอนกับต่างประเทศ 3.2 
ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย - 
งานส่งเสริมให้ส่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ในระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

 


