
4.3 ระดับคุณภาพการด าเนินการตามเอกลักษณ์  

วิทยาลัยฯ มอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา   ผลการด าเนินการในระดับดีมาก  ด้วยกิจกรรมที่ท าให้
บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางอาชีพ และจรรยาบรรณเพ่ิมขึ้น 
สามารถไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร   ผลการด าเนินการในระดับดีเยี่ยม  ด้วยกิจกรรมที่ท า
ให้บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานที่ดี และโรงเรียนให้รายได้ท่ีเหมาะสมและสวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันด้วย 

 3) โครงการจัดการสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องเรียน ผลการด าเนินการในระดับ ดีมาก
ด้วยกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรทุกคน นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้ารับการเรียนรู้ มีความรู้และ
ทักษะเพ่ิมขึ้นในการใช้อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีการดูแลให้ใช้
งานได้เป็นอย่างดีและมีความตระหนักรู้คุณค่ามีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. โครงการจัดห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกงาน ผลการด าเนินการในระดับดีมาก วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการ
ฝึกฝนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยการจัดสถานที่และอุปกรณ์การเรียนของสาขาวิชาการเรียน 
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงฯเพ่ือช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่อไปได ้

5. โครงการจัดศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการด าเนินการในระดับดี
เยี่ยม ด้วยสถานที่ตั้งและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ผู้เข้าร่วม เป็นกลุ่มคณะผู้ปกครอง ชุมชน และ
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ได้ประสบการณ์โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เช่น  

  ด้านศาสนา จัดตั้งชมรมกายใจพัฒนะ(ศาสนาพุทธ) อบรมทางธรรมะทางใจ  วันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน บริเวณลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ บ่มเพาะคุณธรรม  และในวันอาทิตย์  ระหว่าง
เวลา 09.00 -12.00 น. วิทยาลัยฯ จัดพ้ืนที่ให้กับบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้มาร่วมประกอบพิธีทาง
ศาสนา ฝ่ายกิจการนักเรียนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมให้นักเรียนมาเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยบริการ ช่วย
ดูแลจัดเตรียมสถานที่ การต้อนรับผู้เข้าร่วม การท างานเป็นทีม และสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 

  ด้านสังคม วิทยาลัยฯ มีโครงการสายประสิทธิ์-ชุมชนร่วมกันพัฒนางานการศึกษา  เป็นศูนย์
แลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งด าเนินทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ เช่น การจัดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ (บอร์ดความรู้)  การน าเสนอ
ผลงานโครงงาน การบริการให้ความรู้แก่ชุมชน  เช่น บัญชีครัวเรือน การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอผลิตภัณฑ์
ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน และสถานประกอบการมาให้ความรู้ ด้าน



ประสบการณ์กับผู้เรียน  ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่เรียนมา-ผลงานของตนเอง ไปเผยแพร่ 
สร้างความเชื่อม่ัน  

  สถานศึกษาจัดให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยราชการ เช่น เขตบางกอกใหญ่  การใช้พ้ืนที่จัด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับชุมชน  การจัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง การสนับสนุนในเรื่องอนามัยของ
ชุมชน  การป้องกันโรคติดต่อ   ส านักงานต ารวจนครบาลท่าพระ จัดชี้แจงกฎหมายพื้นฐาน การจัดระบบ
จราจร การอบรมและป้องกันภัยสาธารณะภัย  หน่วยงานทหาร จิตอาสา 904 สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน-
นักศึกษาด้วย 

  ส าหรับชุมชน บุคคลในสังคมทั่วไปนิยมที่จะใช้พื้นที่ของวิทยาลัยฯ เช่น   ห้องประชุมคชนันท์  
เพ่ือจัดอบรมสัมมนาพนักงาน การจัดงานเลี้ยง งานแต่ง  งานเปิดตัวสินค้า เป็นต้น  พร้อมทั้งห้องพัก(สาขาการ
โรงแรม)  ส าหรับบริการผู้ปกครอง และลานอเนกประสงค์ภายในวิทยาลัย  และยังมีหน่วยงานภายนอก
จัดบริการให้กับบุคคลภายในและภายนอก เช่น  ศิลปะการป้องกันตัว เทควันโด    ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในการให้บริการ เช่น การตกแต่ง
สถานที่ การจัดสถานที่ การบริการอ่ืนๆ ได้ท างานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสา
ในการบ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมท าให้ผู้เรียนมีรายได้เสริม  

  ด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ได้จัดให้สถานที่ภายในสถานศึกษาในวันวันส าคัญต่าง เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วม เช่น วันลอยกระทง 
จัดประกวดนางนพมาศ - ประกวดกระทง  วันสงกรานต์ ร่วมรดน้ าด าหัว โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอ 
ช่วยให้นักเรียนมีจิตส านักท่ีดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจวัฒนธรรมของไทย 

  ด้านวิชาการ  วิทยาลัยฯ ได้เปิดบ้านสายประสิทธิ์เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้และสถานประกอบการ
ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมต่างๆเชิงธุรกิจ  ให้กับบุคคล ชุมชน สังคมทั่วไป ได้รับความรู้เพ่ิมยิ่งขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้เชิงธุรกิจตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯที่กล่าวว่า สร้างโอกาส พัฒนาให้เด่น เน้นธุรกิจ 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และงบประมาณ ผลการด าเนินการในระดับดีมาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้
จัดงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการที่คระกรรมการ
ด าเนินงานได้จัดเสนอมาโดยครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นผลดีต่อผู้เรียน 

จากกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ มุ่งเน่นการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมใน
วิชาชีพ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ด ารงชีพด้วยตนเองและ 
ครอบครัว เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยรวมของประเทศโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ตลาดแรงงานตลอดจนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ให้    พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากลได้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับดี  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีประโยชนต่อสังคมและชุมชน มีการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ บุคลากรทุกคนจะ



ท าอย่างเต็มที่ และ เต็มความสามารถ จนประสบความส าเร็จในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย  สถานศึกษาได้
มีการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบูรณาการสู่การเรียนเป็น แหล่งการเรียนการสอนสถานศึกษา
ต่างๆ  
 

 


