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ส่วนที่ 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
             

 วิทยาลัยฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแล้วมีผลดังนี้  
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ประกอบด้วย  
 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

      ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม  

เฉลี่ย มาตรฐานที่ 
1 5 2 5 2 5    19 3.80 
2 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4.87 
3 5 4       9 4.50 
4 5 5 5      15 5 

รวม 20 16 15 6 10 5 5 5 82 4.55 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

      ระดับประเด็นการประเมิน 

       1.1.1 จ านวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”    จ านวน    14 ประเด็น 

       1.1.2 จ านวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ ดีมาก ”  จ านวน     2 ประเด็น 

       1.1.3 จ านวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ ดี ”   จ านวน      - ประเด็น 

       1.1.4 จ านวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน      2 ประเด็น 

       1.1.5 จ านวนประเด็นการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ปรับปรุง”  จ านวน      -    ประเด็น 
 

      1.2 จุดเด่น 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ มีโครงการต่างๆ จ านวนมาก
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ พร้อมทั้งมีการ
ฝึกปฏิบัติครบทุกสาขา 

2. งานกิจกรรมมีโครงการด้านความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ที่เหมาะสม และมีการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละกิจกรรมมีการรายงานผลการด าเนินงาน ช่วงกิจกรรมเข้า 
แถวทุกสัปดาห์ 

3. ผู้บริหารวิทยาลัยฯ  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมครู เจ้าหน้าที ่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองทุกภาคเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงานโครงการ และเป้าหมายความส าเร็จของวิทยาลัยฯ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
มีการประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาต่อไป 
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4. วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการอย่างเหมาะสมกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ใช้กับ  ค่า
วัสดุฝึกและสื่อการเรียนการสอน งานการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
โลก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. วิทยาลัยจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ฯ มีการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เพ่ือร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

 

        1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการสร้างเครือข่ายทางสื่อออนไลน์เพ่ิมเติมข้ึนจากเดิมที่ด าเนินการอยู่ โดยสามารถติดตามข้อมูลผู้
จบการศึกษาให้สมบูรณ์ข้ึน และผู้ก าลังศึกษาอยู่ 

2. สร้างระบบติดตามผู้เรียนทุกกิจกรรม มีการเชื่อมโยงข้อมูล และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งแยก
กลุ่มท่ีเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด 

3. จัดเตรียมแผนในการจัดระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมการรองรับการคมนาคมขนส่ง
ของรถไฟฟ้าซึ่งเป็นสถานีหลัก และเป็นจุดต่อรถในสายต่างๆ 
 

       1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

1. ควรมีการระบบประสานงานหรือสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน ในเรื่องการ
มาเรียน  การขาดเรียน หรือเพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการการลดการออก
กลางคันของผู้เรียน และสามารถท าให้ผู้เรียนเรียนครบหลักสูตรตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ควรมีโครงการศึกษาดูงาน และจัดอบรมความรู้ เพ่ือการรอบรับนวัตกรรมใหม่ และให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในยุด 5G 

3. ควรจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่อยู่รอบบริเวณวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมจากการใช้สัญญาณภายใน
ห้องเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ ได้ตลอดเวลา และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบัน  
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ได้จัดด าเนินการบริหารการศึกษาโดยปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 18 ประเด็นการประเมิน มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาคือ “วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม ในการท างานด้านธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม” ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษาเต็มศักยภาพ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2563 โดย มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
เก่ง ดี มีสุข และรักความเป็นไทย พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล  
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษาส่วนมากได้งานท า หรือ ศึกษาต่อตรงสาขาภายใน 1 ปีและยังได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
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จ านวนมาก ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ด าเนินการบริหารการศึกษาโดยให้มีจ านวนครู 
ผู้สอนเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา
ที่สอน ส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธีการ สอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทุก 3 ปีในทุก สาขาวิชา บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ  สถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือส่งเสริมก ากับดูแลให้ผู้เ รียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีเครือข่ายสถานประกอบการ  มากกว่า 50 แห่ง จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการกีฬาและ นันทนาการ และ กิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระบบ โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอย่างแท้จริง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และ
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจน
ป้องกันปัญหา และ/หรือ หาวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนทุกด้าน 
 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีเ่ป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม โดยมีผลสรุปการปฏิบัติงานตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและประเด็นด้านการบริหารจัดการระดับดีเยี่ยม   ที่เป็นแบบอย่างที่
ดีได้  ซึ่งมีแนวด าเนินการดังนี้ 
 

หลักกำรและเหตุผล  

  ด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  จากแนวความคิดที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
หลักการให้ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ที่ดี ดังนั้น ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จึงให้ความส าคัญในการจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ    ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงต้องปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการบริหารการจัดการแบบ 
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POSDCoRB เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ ความร่วมมือ การรายงาน 
และงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กรอบแนวควำมคิดกระบวนกำร 

 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2561-2563  มีสาระส าคัญประกอบด้วย 
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ 
ตัวชี้วัด โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ระดับ ลูกฝังค่านิยมในด้าน
คุณธรรม คุณภาพ ความร่วมมือ ความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
โดยมีภารกิจในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาก าลังคน/ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ   พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน สถานที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม  ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ โครงงาน 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาที่หลากหลายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในท้องถิ่น ชุมชน สังคมและ
ระดับประเทศชาติ    โดยผู้บริหารของสถานศึกษายึดมั่นการจัดท าโครงการมีขั้นตอน เช่น วิเคราะห์ปัญหาหรือ
ความต้องการ มีเทคนิคการเขียนโครงการที่ชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ และได้รับค าปรึกษาจากบุคคลทั่วไปและผู้มี
ประสบการณ์ด้วยและยึดมั่นการท างานแบบ PDCA ในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องเช่น  
การบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณ 

 

ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำนและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ  ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-
2563 และ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีโครงการที่หลากหลายและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน จาก
จุดเด่นที่ส าคัญดังนี้  

1. ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้สี่แยกท่าพระ ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม และด้านข้างติดถนนรัชดาภิเษก การ
คมนาคมเดินทางไปมาสะดวก ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ โดยมีรถประจ าทางหลายสายและจะเป็นอินเตอร์
เชนของรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  

2. เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดกลางที่สอนในภายบ่าย โดยในช่วงเช้ามีโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
ระดับประถมศึกษา อยู่ในสถานที่เดียวกัน จึงเป็นแหล่งวิทยาการและการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรี ยนทั้งด้าน
วิชาการให้กับผู้เรียนเพิ่มข้ึน  

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ต่อการด าเนินงานทางด้านการจัดการศึกษามามากกว่า 50 ปีทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา โดยจัดคณะกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมและมีพึงพอใจต่อ
รายได้และสวัสดิการ  

 4. วิทยาลัยฯ มีอาคารเรียนสูงเด่น 7 ชั้น และอาคารประกอบเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย จึงมีให้บริการความร่วมมือกับหน่วยงานเอกขน  หน่วยงานราชการ  ชุมชน หรือสถานประกอบการ
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ต่างๆ จึงเป็นพ่ึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สนาม ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุม และห้อ งฝึกปฏิบัติการของ
สาขาการโรงแรม 

5. วิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดโครงการ / กิจกรรม และแผนงานให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และเป็นประโยชน์กับชุมชน สังคมในทุกระดับ 

ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์  

วิทยาลัยฯ มอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา  ผลการด าเนินการในระดับดีมาก  ด้วยกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางอาชีพ และจรรยาบรรณเพ่ิมขึ้น สามารถไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร    ผลการด าเนินการในระดับดีเยี่ยม  ด้วยกิจกรรมที่ท าให้
บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดี 
และโรงเรียนให้รายได้ท่ีเหมาะสมและสวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันด้วย 

 3) โครงการจัดการสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องเรียน ผลการด าเนินการในระดับ ดีมากด้วย
กิจกรรมที่ท าให้บุคลากรทุกคน นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้ารับการเรียนรู้ มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น
ในการใช้อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีการดูแลให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
และมีความตระหนักรู้คุณค่ามีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
ท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. โครงการจัดห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกงาน ผลการด าเนินการในระดับดีมาก วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการฝึกฝน
ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยการจัดสถานที่และอุปกรณ์การเรียนของสาขาวิชาการเรียน เป็นไปตาม
ระเบยีบของกระทรวงฯเพ่ือช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 

5. โครงการจัดศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการด าเนินการในระดับดีเยี่ยม 
ด้วยสถานที่ตั้งและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ผู้เข้าร่วม เป็นกลุ่มคณะผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า-
ศิษย์ปัจจุบัน ได้ประสบการณ์โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เช่น  

  ด้ำนศำสนำ จัดตั้งชมรมกายใจพัฒนะ(ศาสนาพุทธ) อบรมทางธรรมะทางใจ  วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน บริเวณลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ บ่มเพาะคุณธรรม  และในวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 
09.00 -12.00 น. วิทยาลัยฯ จัดพ้ืนที่ให้กับบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้มาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ฝ่าย
กิจการนักเรียนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมให้นักเรียนมาเป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยบริการ ช่วยดูแลจัดเตรียมสถานที่ 
การต้อนรับผู้เข้าร่วม การท างานเป็นทีม และสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 

  ด้ำนสังคม วิทยาลัยฯ มีโครงการสายประสิทธิ์-ชุมชนร่วมกันพัฒนางานการศึกษา  เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน
ความรู้ ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งด าเนินทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ฯ เช่น การจัดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ (บอร์ดความรู้)  การน าเสนอผลงานโครงงาน การ
บริการให้ความรู้แก่ชุมชน  เช่น บัญชีครัวเรือน การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมการ



6 
 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน และสถานประกอบการมาให้ความรู้ ด้านประสบการณ์กับผู้เรียน  ฝ่ายวิชาการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่เรียนมา-ผลงานของตนเอง ไปเผยแพร่ สร้างความเชื่อมั่น  

  สถำนศึกษำจัดให้บริกำรและควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร เช่น เขตบางกอกใหญ่  การใช้พ้ืนที่จัด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับชุมชน  การจัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง การสนับสนุนในเรื่องอนามัยของชุมชน  
การป้องกันโรคติดต่อ   ส านักงานต ารวจนครบาลท่าพระ จัดชี้แจงกฎหมายพื้นฐาน การจัดระบบจราจร การอบรม
และป้องกันภัยสาธารณะภัย  หน่วยงานทหาร จิตอาสา 904 สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน-นักศึกษาด้วย 

  ส ำหรับชุมชน บุคคลในสังคมทั่วไปนิยมที่จะใช้พื้นที่ของวิทยำลัยฯ เช่น   ห้องประชุมคชนันท์  เพื่อจัด
อบรมสัมมนาพนักงาน การจัดงานเลี้ยง งานแต่ง  งานเปิดตัวสินค้า เป็นต้น  พร้อมทั้งห้องพัก(สาขาการโรงแรม)  
ส าหรับบริการผู้ปกครอง และลานอเนกประสงค์ภายในวิทยาลัย  และยังมีหน่วยงานภายนอกจัดบริการให้กับบุคคล
ภายในและภายนอก เช่น  ศิลปะการป้องกันตัว เทควันโด    ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ ครู นักเรียน 
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในการให้บริการ เช่น การตกแต่งสถานที่ การจัดสถานที่ การบริการ
อ่ืนๆ ได้ท างานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสาในการบ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
พร้อมท าให้ผู้เรียนมีรายได้เสริม  

  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปลูกจิตส านึก ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ได้จัด
ให้สถานที่ภายในสถานศึกษาในวันวันส าคญัต่าง เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วม เช่น วันลอยกระทง จัด
ประกวดนางนพมาศ - ประกวดกระทง  วันสงกรานต์ ร่วมรดน้ าด าหัว โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอ ช่วยให้
นักเรียนมีจิตส านักที่ดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจวัฒนธรรมของไทย 

  ด้ำนวิชำกำร  วิทยาลัยฯ ได้เปิดบ้านสายประสิทธิ์เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้และสถานประกอบการได้
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมต่างๆเชิงธุรกิจ  ให้กับบุคคล ชุมชน สังคมทั่วไป ได้รับความรู้เพ่ิมยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เกิดความรู้เชิงธุรกิจตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯที่กล่าวว่า สร้างโอกาส พัฒนาให้เด่น เน้นธุรกิจ 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และงบประมาณ ผลการด าเนินการในระดับดีมาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัด
งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการที่คระกรรมการ
ด าเนินงานได้จัดเสนอมาโดยครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นผลดีต่อผู้เรียน 

จากกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ มุ่งเน่นการจัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมในวิชาชีพ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ด ารงชีพด้วยตนเองและ ครอบครัว เพ่ิม
คุณภาพผลผลิตโดยรวมของประเทศโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น ตลาดแรงงานตลอดจนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการศึกษา ให้    พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากลได้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในระดับดี  การจัดกิจกรรมจิต
อาสา ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีประโยชน
ต่อสังคมและชุมชน มีการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ บุคลากรทุกคนจะท าอย่างเต็มที่ และ เต็มความสามารถ 
จนประสบความส าเร็จในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย  สถานศึกษาได้มีการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
บูรณาการสู่การเรียนเป็น แหล่งการเรียนการสอนสถานศึกษาต่างๆ  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
             

 วิทยาลัยฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแล้วมีผลดังนี้  
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
     2.1.1 ทีต่ั้ง  
     เลขที่ 127  ซอยเพชรเกษม 11  ถนนเพชรเกษม      แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่          
                 กรุงเทพมหานคร   10600 
                 โทรศัพท์   0-2467-0544      โทรสาร   0-2458-0053 
                 E-mail     saiprasit@live.com                  Website    www.spbac.ac.th 
          2.1.2 ประวัติสถำนศึกษำ 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ  เป็นวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน    
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   
          โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
          โดยมี อาจารย์พงษ์ศักดิ์   จิตรพันธ์ ผู้รับใบอนุญาต 
                 พ.ศ. 2525  แต่งตั้งผู้จัดการ ดร.ราชศักดิ์   จิตรพันธ์ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2525 
                 พ.ศ. 2532  แต่งตั้งผู้อ านวยการ ดร.ราชศักดิ์   จิตรพันธ์ เมื่อวันที่  2  มิ.ย. 2532  และขยายการ 
          เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ แผนบริหารธุรกิจ  สาขาการ        
          บัญช ี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                 พ.ศ. 2554  เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนในวันที่ 6 กันยายน 2554 จากโรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชย 
            การ เป็น “วิทยาลยัเทคโนโลยีสายประสิทธ์บริหารธุรกิจ”  
                  ปัจจุบัน ใช้หลกัสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา 

mailto:saiprasit@live.com
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พาณิชยกรรม สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี   สาขาวิชา/สาขางานการตลาด  และสาขาวิชา/สาขางานวิชา
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรสวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา/สาขา
งานการบัญชี   สาขาวิชา/สาขางานการตลาด และสาขาวิชา/สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  สาขาการโรงแรม 
 

          2.1.3 กำรจัดกำรศึกษำ 
 1. วิทยาลัยฯ บริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
 3. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการเรียนรู้ในหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ิมเติม มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะสอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัย   วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
 4. วิทยาลัยฯ ได้จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 
 5. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งจะสอดคล้องกับตามนโยบายที่ได้รับ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 

          2.1.4 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม 
สภำพชุมชน 

          ด้วยสภาพพ้ืนที่เดิมทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ าและคลองล้อมรอบ ปัจจุบันกลายสภาพ
เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และสถานที่ราชการต่างๆ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย และบริการต่างๆ มีประชากรประมาณ 70,000 คน  

สภำพเศรษฐกิจ 
       เขตบางกอกใหญ่เป็นพื้นที่เมืองหลวงเดิมอยู่เขตชั้นในทิศตะวันตก ในด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะมีที่ตั้งของ
ธุรกิจ ด้านการผลิตเป็นโรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลางที่หลากหลายสินค้า เช่น  โรงงานผลิตเสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า ด้านธุรกิจการค้าปลีกมีเฉพาะแต่ร้านค้าขนาดย่อมในการจ าหน่ายสินค้าท่ัวไป เช่น  7-ELEVEN โลตัส  และ
ด้านการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น อู่ซ่อมรถยนต์–จักรยานยนต์ เป็นต้น ด้านการเกษตร
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เดิมเป็นสวนแต่ถูกปรับเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร  อพาร์ทเม้นท์  สว่นหน่วยงานของทาง
ราชการที่เก่ียวข้องของคนในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานเขต  สถานีต ารวจนครบาลท่าพระ  ส านักงานสรรพกรเขต  ส านัก
จัดหางาน ส านักงานการประปานครหลวง ส านักงานสาธารณสุข 

สภำพสังคม 
         พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 แขวง คือแขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น และอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ในสมัยกรุงธนบุรี มีพระราชวังเดิม วัด 13 แห่ง มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย การขยายตัวของเขตไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านกายภาพมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เขต ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
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สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค ซึ่งเป็นโครงการยกระดับและใต้ดิน จึงท าให้วิถีชีวิตคนในพื้นท่ีเขตจะมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และอยู่ในพ้ืนที่หนาแน่นขึ้น 
 
2.2 แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ  

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
       2.3.1 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                  ข้อมูลด้ำนผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 59 0 0 59 

ปวช.2 107 0 0 107 
ปวช.3 167 0 0 167 

คณะกรรมการบริหาร 

ตามตราสารโรงเรียน 
 

ผู้อ านวยการ 

 
 

 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงาน/ความร่วมมือ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกจิการนักเรียน  

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

-งานพฒันาหลกัสูตร                   
-งานส่ือการเรียนการสอน 

-งานวทิยาบริการฯ 
-งานวดัและประเมินผล 
-หวัหนา้แผนกการบญัชี 
-หวัหนา้แผนกการตลาด 
-หวัหนา้แผนกคอมพิวเตอร์ 
-หวัหนา้แผนกการโรงแรม 
 
 

-งานกิจกรรมนกัเรียน 

-งานปกครอง 

-งานแนะแนว 

-งานครูท่ีปรึกษา 

-งานสวสัดิการนกัเรียน 

-งานโครงการพิเศษ/ 
  บริการชุมชน 

-งานนกัศึกษาวชิาทหาร 

-งานบริหารทัว่ไป 

-งานบุคลากร 

-งานการเงิน 

-งานการบญัชี 

-งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์

-งานอาคารสถานท่ี 

-งานประชาสมัพนัธ์ 
 

-งานวางแผน/งบประมาณ 

-งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

-งานความร่วมมือ 

-งานวจิยั พฒันา นวตักรรม  
  ส่ิงประดิษฐ ์

-งานประกนัคุณภาพ 

-งานส่งเสริมผลผลิต 

-งานทะเบียน/ระเบียน 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 
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  รวมปวช. 333 0 0 333 
ปวส.1 67 0  67 
ปวส.2 105 0  105 
รวม ปวส. 172 0  172 
     รวมระดับปวช. – ปวส. 505   505 

 
 
 
 
 2.3.2 ด้ำนบุคลสำกรของสถำนศึกษำ 
 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชำชีพ
(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ 
ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

19 19 19 

ครูพิเศษสอน 5 5 5 
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา 8 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

3 - - 

รวม ครู 24 24 24 
รวมทั้งสิ้น 37 26 24 

 
 2.3.3 ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
 สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี    
 สาขาวิชา/สาขางานการตลาด   
 สาขาวิชา/สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับประกาศนียบัตรสวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
 สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี    
 สาขาวิชา/สาขางานการตลาด  
 สาขาวิชา/สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
 สาขาการโรงแรม 
 
 2.3.4 ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

รำยกำร จ ำนวน 
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อาคารเรียน 2 หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 34 ห้อง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอน 4 ห้อง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 18 ห้อง 

 2.3.5 ด้ำนงบประมำณ 
        งบประมาณ ปีการศึกษา 2561 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 5,385,987.84 

งบด าเนินงาน 3,897,366.75 
งบลงทุน 100,000.00 
งบเงินอุดหนุน 6,389,367.85 
งบรายจ่ายอื่น 2,513,987.95 

รวมทั้งสิ้น 18,186,710.39 
 
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
      ปรัชญา 

                     สุวิชาโน  สมฺมาอาชีเว  วฺฑฒติ  หมายถงึ “ ผู้รู้ดีในอาชีพ    ย่อมถึงความเจริญ ”                
          ผู้ตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนจนเชี่ยวชาญ และมีความรู้ดีพร้อมประสบการณ์  เมื่อ
น าไปในการท างานและชีวิตจริงในสังคม  ย่อมส่งผลให้เกิดความส าเร็จ และเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและเป็นก าลังที่
ดีของสังคมต่อไป  
 

        อัตลักษณ์ 
                      “ บุคลิกดี   มีทักษะ ” 
        ท่าทางการแสดงออกที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก ที่ผู้อื่นเห็นและประทับใจ รวมทั้งการมี
ทักษะต่อการท างานด้านธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
 

         เอกลักษณ์ 
                     “ สร้างโอกาส  พัฒนาให้เด่น  เน้นธุรกิจ มีคุณธรรม ” 
        ให้ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน สนับสนุนให้ผู้ขาดความตั้งใจต่อการเรียนได้
พัฒนาปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้มีความพร้อมอย่างมีศักยภาพ เต็มสมรรถนะและความส าเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
ในฝีมือด้านงานธุรกิจ และก ากับดูแลจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังจิตส านักท่ีดี 
 
 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
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          วิสัยทัศน์ 
                “ วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตคนให้มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถและคุณธรรม ในการท างานด้านธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม " 
 
           พันธกิจ 
            วิทยาลัยเทคโนโลยสีายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1  พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต 
 พันธิกิจที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ 
 พันธกิจที่ 3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีและมีคุณธรรม 
 พันธกิจที่ 4  จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการสอนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 5  จัดประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลที่ดี สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  
 

เป้ำประสงค์ 
 1.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เเรียน 
 3.มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองสู่ภายนอก 
 

กลยุทธ์ 
 1.สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 2.มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 3.การอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 4.สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน 
 5.เพ่ิมขีดความสามารถทักษะทางด้านวิชาชีพ 
 6.จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตามความถนัด 
 7.ครูสร้างแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการหลัก    
                ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 9.เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านการปฏิบัติงานและ 
                คุณภาพชีวิต 
           10.เพ่ิมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 
           11.ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
           12.พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
           13.จัดการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           14.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการด าเนินชีวิตและการท างานด้านธุรกิจ 
           15.สร้างบุคลิกท่ีดีแสดงออกทางกาย ใจ และมีทักษะต่อการท างานเป็นที่ยอมรับของบุคคลและสังค 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ  
     2.6.1 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ 
                   โครงการยุวชนประกันภัย โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ) ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชาติ 
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      2.6.2 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกร 
         นำงสำวสุธำดำ   คล้ำยสงครำม และคณะ 
                    โครงการยุวชนประกันภัย โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ)  ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชาติ 
 
      2.6.3 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน 

เหรียญเงิน   ร าวงมาตรฐาน โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางสาวอารียา แจ้งอรุณ 
นางสาววรพิมพ์ วรศิริ 
นายมงคลชัย มหัทธนานนท์ 

เหรียญทองแดง ร าวงมาตรฐาน โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางสาวน้ าฝน อึกขุนทด 

       นายอรรถพล วิสฤตไพศาล 
นางสาววณารัตน์ ตรีศิริ 
นายมนศักดิ์ สายเสริม 

เหรียญทอง   เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ  ระดับปวช. โดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปฐมพร ภัตศรี 
 เหรียญทองแดง  เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับปวช. โดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมัทนียา ถ่ายเนียม 
นางสาววณารัตน์ ตรีศิริ 
นางสาววณาพร ตรีศิริ 
นายอรรถพล วิสฤตไพศาล 

เหรียญทอง   เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ  ระดับปวส. โดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชลลดา อภิโชคไพศาล 
นายจิรัชยา พัดเชื้อ 
นายณัฐวุฒิ พิมพ์ทองหลาง 

เหรียญทอง   พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายกฤษดา ทองไข่มุกต์ 

เหรียญเงิน   การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง    โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางสาวศิรินภา สมุห์สนธ ์
นาวงสาวพรพรรณ ศิรินุพงศ์ 

เหรียญเงิน   การประกวดมารยาทและสมาคม    โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางสาวชนนิกานต์ มูลเพ็ญ 
นายมงคลชัย มหัทธนานนท์ 
นางสาวศิรประภา นุภักดิ์ 
นางสาววรพิมพ์ วรศิริ 

เหรียญเงิน  การประกวดร าวงมาตรฐาน    โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นางสาววณาพร ตรีศิริ 
นางสาวศิรประภา นุภักดิ์ 
นางสาวศิรินภา สมุห์สนธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

             

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มาจาก
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และตาม
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี พ.ศ. 2561 จ านวน 4 มาตรฐาน 18 ประเด็น
การประเมิน ประกอบด้วย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำน 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1.1 รอยละของผูเรียนชั้นปสุดทายที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทาง การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (V-NET) ที่ผานเกณฑของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1.2 รอยละของผูส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
      

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 รอยละของผูส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพ ผูส าเร็จการศึกษา  
ดานคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.5 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
มำตรฐำนที่ 2กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตร 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู ดานวิชาการและวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.7 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดาน ครุภัณฑ และดาน

ฐานขอมูลสารสนเทศ 
 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ประเดน็การพิจารณาที่ 2.8 ระดับคุณภาพในการด าเนินตามนโยบายของหนวยงานสังกัด 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ระดับคุณภาพการสรางเครือขายแหงการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 
งานวิจัยของผูเรียน  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 
งานวิจัยของครู 
 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินย่อย 2 ประเด็นดังนี้ 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4.1   ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4.2 ร้อยละของจ านวนประเด็นการประเมินที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวน
ประเด็นการประเมิน ทั้งหมดที่มีการประเมิน 
 

 4.2 ด้ำนเอกลักษณ์ 
              สถานศึกษาได้ด าเนินการตาม เอกลักษณ์ เพ่ือความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา ให้คนทั่วไปได้รับทราบและรู้จักตัวตนของสถานศึกษามากขึ้น 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4.3   ระดับคุณภาพของการด าเนินการตามเอกลักษณ์ 
 

 4.3 ด้ำนอัตลักษณ์ 
              สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) เพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด อีกท้ังเป็นการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4.4   ระดับคุณภาพของการด าเนินการตามอัตลักษณ์ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
อ้างอิงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 

 ระดับคุณภาพ 3 ดี 

 ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ 
 ระดับคุณภาพ 1  ต้องปรับปรุง 
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ส่วนที่ 4 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำน 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคป์ระกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 4.1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
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              1.1.1 เชิงปริมาณ  
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 158  คน ส าเร็จการศึกษา  53 คน 
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  66  คน ส าเร็จการศึกษา  61  คน 
             1.1.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.54  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  
                           92.42  คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.89   
                           มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
             1.1.3 ผลสะท้อน 
                          สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ  
                          นักเรียน   และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ค่าเฉลี่ย  
                           3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ 78.44 
 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              1.2.1 เชิงปริมาณ  
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึ่ง
ประสงค์ จ านวน 333 คน  
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพ่ึงประสงค์  จ านวน 172 คน   
       1.2.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพ่ึงประสงค์ ทั้งระดับ ปวช.และ
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ 100 
             1.2.3 ผลสะท้อน 
                          สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช. ร้อยละ 79.16 และในระดับปวส. ร้อยละ 73.33 รวมเฉลี่ยใน 
ระดังปวช.-ปวส. ร้อยละ 77.45 
 
     1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
                   1.3.1 เชิงปริมาณ   
              - จ านวนผู้เรียนที่สามารถประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  18 คน  
             1.3.2 เชิงคุณภาพ 
             ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิด 
  เป็นร้อยละ 13.33 และเทียบกับจ านวนผู้เรียนรวมผู้ได้งานท าและประกอบอาชีพใน 
  สาขาที่เก่ียวข้อง ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ28.14   
          1.3.3 ผลสะท้อน 

            จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในมีงานท าในสาขาท่ี 
  เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ 
  มากที่สุด  

   1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  
            1.4.1 เชิงปริมาณ 
              จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา  
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  2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 133  ผลงาน 
           1.4.2 เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ 
  งานวิจัยในสถานศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 18  มกราคม .ศ. 2562   
           1.4.3 ผลสะท้อน 
               ได้รับการยอบรับจาก หน่วยงานภายนอก และได้น าผลงานไปเผยแพร่ร้อยละ 100  
    1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
                  1.5.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 25 คน 
            1.5.2 เชิงคุณภาพ 
               ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ชนะเลิศ 5 คน  รองชนะเลิศ 12 คน  
            1.5.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  ผลงานได้การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ 

 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และส านักงานคณะกรรมการการ 
 อาชีวศึกษา 

   1.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
            1.6.1 เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 96 คน 
            1.6.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.21 
            1.6.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 
  ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน มากกว่า 102 แห่ง ซึ่งน ามาจากการประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 1 ปี และได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
            1.7.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  มี 
  จ านวน 83 คน 
           1.7.2 เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า 
  ระดับชาติขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 61.03 จ านวนผู้ที่เข้าทดสอบ 
           1.7.3 ผลสะท้อน 
              องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 
  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยได้รับการ 
  ยอมรับในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของสถานศึกษาในภาครัฐ เช่น มหาวิทยา 
  เทคโนโลยีรายมงคลพระนคร  มหาวิทยาเทคโนโลยีรายมงคลรัตนโกสินทร์    
 
    1.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
           1.8.1 เชิงปริมาณ 
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  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน  
  102 คน 

           1.8.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็น 
  ร้อยละ 75.55 
           1.8.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีจ านวน  
  102 หน่วยงาน 41 แห่ง และสถานศึกษา 61 แห่ง 
 
    4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมินย่อย 4 ประเด็นดังนี้ 
   2.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน       
                  2.1.1 เชิงปริมาณ 
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 158  คน ส าเร็จการศึกษา 53 คน 
               - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  66  คน ส าเร็จการศึกษา  61  คน 
            2.1.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.54  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  
  92.42 คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.89  มี 
  คุณภาพอยู่ในระดับดี 
           2.1.3 ผลสะท้อน 
               จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในมีงานท าในสาขาท่ี 
  เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ 
  มากที่สุด  
    2.2 ผู้เรียนมสีมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ      
                  2.2.1 เชิงปริมาณ   
               - จ านวนผู้เรียนที่สามารถประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  18 คน  
                  2.2.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิด 
  เป็นร้อยละ 13.33 และเทียบกับจ านวนผู้เรียนรวมผู้ได้งานท าและประกอบอาชีพใน 
  สาขาที่เก่ียวข้อง ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ28.14   
            2.2.3 ผลสะท้อน 
  จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในมีงานท าในสาขาท่ี 
  เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ 
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  มากที่สุด  
 2.3 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  
            2.3.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา  
  2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 133  ผลงาน 
           2.3.2 เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ 
  งานวิจัยในสถานศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 18  มกราคม .ศ. 2562   

           2.3.3 ผลสะท้อน 
               ได้รับการยอบรับจาก หน่วยงานภายนอก และได้น าผลงานไปเผยแพร่ร้อยละ 100  
  2.4 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
                   2.4.1 เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 25 คน 
          2.4.2 เชิงคุณภาพ 
              ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ชนะเลิศ 5 คน  รองชนะเลิศ 12 คน  
          2.4.3 ผลสะท้อน 
              องค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  ผลงานได้การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ 
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และส านักงานคณะกรรมการการ 
  อาชีวศึกษา 
   2.5 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
            2.5.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 53 คน 
           2.5.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.21 
          2.5.3 ผลสะท้อน 
              องค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 
  ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน มากกว่า 102 แห่ง ซึ่งน ามาจากการประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 1 ปี และได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   2.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
                   2.6.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  มี 
  จ านวน 83 คน 
           2.6.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า 
  ระดับชาติขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 61.03 จ านวนผู้ที่เข้าทดสอบ 
           2.6.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 
  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยได้รับการ 
  ยอมรับในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของสถานศึกษาในภาครัฐ เช่น มหาวิทยา 
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  เทคโนโลยีรายมงคลพระนคร  มหาวิทยาเทคโนโลยีรายมงคลรัตนโกสินทร์  
      2.7 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
                  2.7.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน  
  102 คน 
            2.7.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็น 
  ร้อยละ 75.55 
           2.7.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีจ านวน 102 หน่วยงาน 41 แห่ง  
  และสถานศึกษา 61 แห่ง 
 
    4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           ผลสัมฤทธิ์ ใน การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลดังนี้ 
    3.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน     
                   3.1.1 เชิงปริมาณ 
             - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชัน้ปีที่ 3 แรกเข้า 158  คน ส าเร็จการศึกษา 53 คน 
             - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชัน้ปีที่ 2 แรกเข้า  66  คน ส าเร็จการศึกษา  61  คน 
           3.1.2 เชิงคุณภาพ 

          ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.54  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ  
 92.42  คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.89  มี 
 คุณภาพอยู่ในระดับดี 

                  3.1.3 ผลสะท้อน 
              จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในมีงานท าในสาขาท่ี 
  เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ 
  มากที่สุด  
 
    3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
                  3.2.1 เชิงปริมาณ  
              - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.  333 คน ระดับ ปวส. 172 คน รวมทั้งสิ้น 505 คน 
              - จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 454 คน 
           3.2.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 89.90  มี 
  คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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            3.2.3 ผลสะท้อน 
              สถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.51 – 
  5.00 คิดเป็นร้อยละ 82.57 
 3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ      
                  3.3.1 เชิงปริมาณ  
              - จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 18 คน 
              - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ 
  อิสระ จ านวน  18 คน 
                  3.2.2 เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิด 
  เป็นร้อยละ 30.37  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
           3.2.3 ผลสะท้อน 
              จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

  หรือ การประกอบอาชีพอิสระ พบว่า มีร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็น 
  ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน สูงกว่าปี 
  การศึกษา 2560 (ปีการศึกษา 2560  ร้อยละ 65.00 ) และ มีผู้เรียนที่ประสบ 
  ความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นที่ยอมรับใน 
  ชุมชน โดยมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 8 ราย  

    3.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  
            3.4.1 เชิงปริมาณ 
             จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ในปีการศึกษา  
  2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 46  ผลงาน 
           3.4.2 เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ 
  งานวิจัยในสถานศึกษา  ในระหว่างวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  และน าผลงานไป 
  เผยแพร่ภายนอก ทุกรายการ 
          3.4.3 ผลสะท้อน 
             จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในมีงานท าในสาขาท่ี 
  เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ 
  มากที่สุด  
    3.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
                  3.5.1 เชิงปริมาณ 
               จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 25 คน 
             3.5.2 เชิงคุณภาพ 
               ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ชนะเลิศ 5 คน  รองชนะเลิศ 12 คน  
            3.5.) ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  ผลงานได้การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ 
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และส านักงานคณะกรรมการการ 
  อาชีวศึกษา 
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    3.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
                   3.6.1 เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 53 คน 
           3.6.2 เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.21 
                  3.6.3 ผลสะท้อน 
              องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 

  ผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน มากกว่า 102 แห่ง ซึ่งน ามาจากการประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 1 ปี และได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

    3.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
             3.7.1 เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  มี 
  จ านวน 83 คน 
           3.7.2 เชิงคุณภาพ 
              ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า 
  ระดับชาติขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 61.03 จ านวนผู้ที่เข้าทดสอบ 
                  3.7.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่ 
  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยได้รับการ 
  ยอมรับในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของสถานศึกษาในภาครัฐ เช่น มหาวิทยา 
  เทคโนโลยีรายมงคลพระนคร  มหาวิทยาเทคโนโลยีรายมงคลรัตนโกสินทร์  
       3.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
                  3.8.1 เชิงปริมาณ 
                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน  
  102 คน 
            3.8.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
  ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็น 
  ร้อยละ 75.55 
            3.8.3 ผลสะท้อน 
               องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาใน 
  การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ มีจ านวน 102 หน่วยงาน 41 แห่ง  
  และสถานศึกษา 61 แห่ง 
 
2) จุดเด่น 
       4.1.2 จุดเด่น  
      1. เด่นด้ำนควำมรู้  
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         วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ที่
ดีมีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการจบการศึกษาตาม
ก าหนดของหลักสูตรเพ่ือผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อเนื่อง
ได้อย่างมีคุณภาพ และ เป็นที่พ่ึงพอใจของสถานประกอบการ 
      2. จุดเด่นด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
 วิทยาลัยมีผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ ของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯและ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสถานประกอบการ หน่วยงานในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานและตรงกับ
สาขางานของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
      3. จุดเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษาประสบความส าเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาสูงขึ้น และ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ สถานศึกษาก าหนด
ด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ซึ่งในการ
ด าเนินการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ของสถานศึกษา ท าให้ มีผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
75.55 สถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงาน คิดเป็นร้อยละ  76.47 
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ 
 - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  
 - การส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 - ควรปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

     1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ  
                   1.1.1 เชิงปริมาณ  
              ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น 
  ระบบ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน 
           1.1.2  เชิงคุณภาพ :  
             ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีจ านวน 6 สาขาวิชา 
  ที่เปิดสอน 
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           1.1.3 ผลสะท้อน :  
             สถานประกอบการ และชุมชนให้การยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
  สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
     1.2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ ก ำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม  
            1.2.1 เชิงปริมาณ :  
             จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีจ านวน 6  
  สาขาวิชา  
           1.2.2 เชิงคุณภาพ :  
             การพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ ร้อยละ 85.71 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน  
          1.2.3 ผลสะท้อน :  
             สถานประกอบการและชุมชน ให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
  สมรรถนะอย่างเป็น ระบบ  
    1.3 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ  
            1.3.1 เชิงปริมาณ :  
              แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 85.71  
          1.3.2 เชิงคุณภาพ :  
              ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
                  1.3.3) ผลสะท้อน :  
              สถานประกอบการ และชุมชน  แลอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการ 
  จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
    1.4) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ใน กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
           1.4.1) เชิงปริมาณ :  
              ครูผู้สอน ที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 
  ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 19 คน 
                 1.4.2) เชิงคุณภาพ :  
  ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
  การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
          1.4.3) ผลสะท้อน :  
             สถานประกอบการ และชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คุณภาพแผนการ 
  จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการ 
  จัดการเรียนการสอน  
 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
     2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
            2.1.1 เชิงปริมาณ :   
              1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 19 คน 
              2.ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 19 คน 
              3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
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      หลากหลาย จ านวน 19 คน 
              4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง การเรียนรู้ในการจัดการ 
      เรียนการสอน จ านวน 19 คน 
              5. ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
     จ านวน 19 คน 
            2.1.2 เชิงคุณภาพ :  
              ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
            2.1.3 ผลสะท้อน :  
              สถานประกอบการ และชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการ 
  จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
    2.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีน  
           2.2.1 เชิงปริมาณ :  
              1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 19 คน 
              2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
     จ านวน 19 คน 
              3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     จ านวน 19 คน 
              4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน จ านวน 19 คน 
              5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆจ านวน 19 คน 
           2.2.2 เชิงคุณภาพ :  
             ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100 
           2.2.3 ผลสะท้อน :  
             สถานประกอบการและชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร 
  จัดการชั้นเรียน  
    2.3 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
            2.3.1 เชิงปริมาณ :  
               ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  จ านวน 4 ห้อง 
           2.3.2 เชิงคุณภาพ :   
               ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
  ร้อยละ 100 
            2.3.3 ผลสะท้อน :  
              สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการเข้าถึง 
  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
 

4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    3.1 กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ  
            3.1.1 เชิงปริมาณ :  
              1. ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 19 คน 
              2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงตอ่ปี จ านวน 19 คน 
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              3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอน จ านวน 19 คน 
              4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 19 คน 
              5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
     หรือเผยแพร่ จ านวน 19 คน 
                  3.1.2 เชิงคุณภาพ :  
              ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 
                  3.1.3 ผลสะท้อน :  
              สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อสมรรถนะของ 
  ครูผู้สอน 
    3.2 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม  
              3.2.1 เชิงปริมาณ :  
               ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100   
            3.2.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน   มี 
  คุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
            3.2.3 ผลสะท้อน :  
                 สถานประกอบการที่ท าความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 5 แห่ง มีความพึง 
  พอใจต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
    3.3 กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
                 3.3.1 เชิงปริมาณ :  
               มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ 
  ทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
            3.3.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  จัดการสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
            3.3.3 ผลสะท้อน :  
               สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย  
  ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
    3.4 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
             3.4.1 เชิงปริมาณ :   
               อยู่ระหว่างการด าเนินการ ในการประสานงานและการประชุมร่วมกัน  
                 3.4.2 เชิงคุณภาพ :  
               อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
            3.4.3 ผลสะท้อน :  
               สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
  ระบบทวิภาคี ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
    3.5 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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                  3.5.1 เชิงปริมาณ  
               สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6  
  สาขาวิชา 
           3.5.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ  
  84.71 
                  3.5.3 ผลสะท้อน :  
               สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ ระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
  จัดการเรียนการสอน  
    3.6 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม  
             3.6.1 เชิงปริมาณ :  
               ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการ พัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  จ านวน 18 ห้อง   
            3.6.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
            3.6.3 ผลสะท้อน :  
   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ อาคารสถานที่  
  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    3.7 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  
               3.7.1 เชิงปริมาณ :  
                 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน 
  สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการ 
  บ ารุงรักษาและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
              3.7.2 เชิงคุณภาพ :  
                ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
              3.7.3 ผลสะท้อน :  
                 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร  
             3.8.1 เชิงปริมาณ  
               ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 445 คน  
             3.8.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 88.11 
             3.8.3 ผลสะท้อน :  
                ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  
             3.9.1 เชิงปริมาณ :  
               ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และสถานศึกษา  
  200 Mbps 
            3.9.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศ 
  ภายในสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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            3.9.3 ผลสะท้อน :  
               ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้าน 
  สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    3.10 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
              3.10.1 เชิงปริมาณ :  
                 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  จ านวน 4 ห้อง 
            3.10.2 เชิงคุณภาพ :  
                 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
  ร้อยละ 100 
            3.10.3 ผลสะท้อน :  
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียน 
  การสอนในชั้นเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 

4.2.3 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
     4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี  
             4.1.1 เชิงปริมาณ :  
              1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 6 คน 
              2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ตอ่ปี จ านวน 6 คน 
              3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอน จ านวน 6 คน 
              4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ จ านวน 6 คน 
              5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
      หรือเผยแพร่ จ านวน 6 คน 
           4.1.2 เชิงคุณภาพ :  
              ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 31.57 ของครูทั้งหมด 
           4.1.3 ผลสะท้อน :   
              ครู และบุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา โดยมีการประสานงานเพ่ือเตรียมด าเนินการจัดระบบ 
  ทวิภาคี  
     4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
              4.2.1 เชิงปริมาณ :  
                สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ จัดการเรียนการสอน ร้อยละ   
  85.71 
             4.2.2 เชิงคุณภาพ :  
                ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน การสอน อยู่ในเกณฑ์ 
  ดีมาก 
             4.2.3 ผลสะท้อน :  
                สถานประกอบการ ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ระดมทรัพยากรเพ่ือ 
  การจัดการเรียนการสอน  
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     4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  
             4.3.1 เชิงปริมาณ :  
               กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
            4.3.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
                 4.3.3 ผลสะท้อน :  
               สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง 
  สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
    4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  
             4.4.1 เชิงปริมาณ :  
               ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และสถานศึกษา  
  200 Mbps. 
            4.4.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ งานด้านสารสนเทศ 
  ภายในสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
            4.4.3 ผลสะท้อน :  
               ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้าน 
  สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
    4.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
              4.5.1 เชิงปริมาณ :  

                ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  
  จ านวน 4 ห้อง 

             4.5.2 เชิงคุณภาพ :  
                ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียน 
  การสอน ร้อยละ 100 
             4.5.3 ผลสะท้อน :  
               ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียน 
  การสอนในชั้นเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 
2) จุดเด่น 
    1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้ กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
    2. วิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีการประชุมเพ่ือน าความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ มาปรับปรุงเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน   
    3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ จัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีบันทึกหลังการสอน โดยด าเนินการครบทุกประเด็น 
    4. วิทยาลัยฯ มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในทุกสาขางาน และมีความ สะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย สวยงาม  
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ 
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    1. การใช้เทคโนโลยีในการนิเทศและติดตามนักศึกษา 
    2. ควรให้ครูผู้สอนจัดท าการวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง 
    3. การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป ปรับปรุง 
     แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
    4. ควรเร่งด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
    1. การพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากตัวนักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน และมีการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 
    2. วิทยาลัยฯ จะต้องศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถาน ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน ให้มีการนิเทศผู้เรียนมากกว่า 2 ครั้งข้ึนไป 
    3. วิทยาลัยฯ  มีการกระตุ้นบุคลากรและส่งเสริมสนับสนุนได้รับการพัฒนาการประกาศเกียรติ คุณจาก
หน่วยงานต่นสังกัดหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
    4. ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้งบประมาณด้านการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้มาก
ยิ่งขึ้น  
 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     1.1 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  
                   1.1.1 เชิงปริมาณ  
             1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม การพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 19 คน 
             2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงตอ่ปี จ านวน 19 คน 
             3. ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
     การสอน จ านวน 19 คน 
             4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ จ านวน 19 คน 
             5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
     หรือเผยแพร่ จ านวน 19 คน 
           1.1.2 เชิงคุณภาพ :  
             ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 
           1.1.3 ผลสะท้อน :  
             หน่วยงานภายนอกได้น าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
      1.2 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม  
             1.2.1 เชิงปริมาณ :  
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               ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 19 คน 
            1.2.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 
            1.2.3 ผลสะท้อน :  
               สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ บริหารสถานศึกษา  
     1.3 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
             1.3.1 เชิงปริมาณ :  
               มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษาครบ 
  ทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 200 Mbps 
            1.3.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  จัดการสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
            1.3.3 ผลสะท้อน :  
               สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
    1.4 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
            1.4.1 เชิงปริมาณ :  
              สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   ร้อยละ  
  85.71 
           1.4.2 เชิงคุณภาพ :  
              ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน การสอน อยู่ในเกณฑ์  
  ดีมาก 
           1.4.3 ผลสะท้อน :  
              สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ระดมทรัพยากรเพ่ือ 
  การจัดการเรียนการสอน  
    1.5 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  
              1.5.1 เชิงปริมาณ :  
               กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 กิจกรรม 
             1.5.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
             1.5.3 ผลสะท้อน :  
               สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการ 
  ให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
 

4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
    2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  
            2.1.1 เชิงปริมาณ :  
              ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ระดับปวช. 33 ชิ้น ระดับ 
  ปวส. 53 รวม 86 ชิ้น  
           2.1.2 เชิงคุณภาพ :  
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              การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รางวัลที่ได้รับจาก 
  ภายใน 3 รางวัล 
           2.1.3 ผลสะท้อน :  
              สถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงาน 
  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ  
  เผยแพร่   
    2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
             2.2.1 เชิงปริมาณ :  
               1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 19 คน 
               2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 19 คน 
               3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ 
     หลากหลาย จ านวน 19 คน 
               4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ 
     เรียนการสอน จ านวน 19 คน 
               5. ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
     จ านวน 19 คน 
             2.2.2 เชิงคุณภาพ :  
                ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
             2.2.3 ผลสะท้อน :   
                สถานศึกษาภายนอก หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการ 
  จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
2) จุดเด่น 
    1. สถานศึกษามีสถานประกอบการให้การสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ศึกษาดูงาน  
    2. สถานศึกษาสามารถประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษา   
    3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม วิชาการ 
ศึกษาดูงานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  
    4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
3) จุดที่ควรพัฒนำ 
    1. ควรให้มีการพัฒนาท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี  
    2. ควรให้มีการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    3. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   ควรมีการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาให้ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพภำยใน  
ค าอธิบาย : 
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       สถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  พร้อมทั้งสอดคล้องกับด้านเอกลักษณ์ และด้านอัตลักษณ์ โดยการประเมินคุณภาพ
ภายในจะมี การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
4.1 กำรประกันคุณภำพภำยใน 
    ค าอธิบาย 
              สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
             4.1.1 เชิงปริมาณ :  
               1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา  
                              การจัดการศึกษา 
  2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปี 
  5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปุรงคุณภาพการศึกษา            
4.1.2 เชิงคุณภาพ :  
               สถานศึกษาทีผลการประเมินคุณภาพภายในผ่านทุกมาตรฐาน 
            4.1.3 ผลสะท้อน :  
               สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการการจัดการศึกษา 
 
4.2 ด้ำนเอกลักษณ์ 
     ค าอธิบาย 
              สถานศกึษาได้ด าเนินการตาม เอกลักษณ์ เพ่ือความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา ให้คนทั่วไปได้รับทราบและรู้จักตัวตนของสถานศึกษามากขึ้น 
             4.2.1 เชิงปริมาณ :  
               1. สถานศึกษามเีอกลักษณ์ “สร้างโอกาส พัฒนาให้เด่น เน้นธุรกิจ มีคุณธรรม”  
                              ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการการ                               
  2. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      4.2.2 เชิงคุณภาพ :  
               ผลการด าเนินกิจกรรมทางด้านเอกลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
            4.2.3 ผลสะท้อน :  
               สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการการจัดการศึกษา 
 
4.3 ด้ำนอัตลักษณ์ 
     ค าอธิบาย 
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              สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) เพ่ือให้ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด อีกท้ังเป็นการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
             4.3.1 เชิงปริมาณ :  
               1. สถานศึกษามอัีตลักษณ์ “บุคลิกดี มีทักษะ” ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด 
                               การศึกษา และแผนปฏิบัติการการ                               
  2. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      4.3.2 เชิงคุณภาพ :  
               นักเรียน นักศึกษา มีผลการด าเนินกิจกรรมทางด้านอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
            4.3.3 ผลสะท้อน :  
               สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการการจัดการศึกษา 
2) จุดเด่น 
    1. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในเป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
    2. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ
ด าเนินการสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
3) จุดที่ควรพัฒนำ 
    วิทยาลัยฯ จะต้องมีการจัดอบรมในเรื่องความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   1. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   2. ควรเพิ่มกิจกรรมในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน เพ่ิมขึ้น การจัดหางาน การอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับ
นักเรียนเพื่อน าไปใช้ในช่วงปิดภาคเรียน 
   3. จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
             

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 

5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้านดังนี้ 
 5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
        การประเมินสมรรถนะผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินดำนผูเรียนและผสู ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 
 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผเูรียน 4 ดีมำก 2 8 
2 ผเูรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 4 ดีมำก 2 8 
3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
4 ดีมำก 3 12 

4 ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

4 ดีมำก 3 12 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีมำก 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4 ดีมำก 20 80 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
3 ดี 3 9 

8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 4 ดีมำก 15 60 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    197 

 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 197x100 /250    = 78.80 
                                                      250 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
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 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.1.2 ดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ 
สงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง 
ตารางที่ 2  
 
ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำร
ประเมิน 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 กำรพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะ 4 ดีมำก 5 20 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 4 ดีมำก 2 8 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชาเดมิหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
4 ดีมำก 3 12 

2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

4 ดีมำก 5 20 

 2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ 4 ดีมำก 2 8 
 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 

สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ดีมำก 3 12 

 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    40 
 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 40x100 /50    = 80.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.1.3 ดำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
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สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม 
มาตรฐาน ต าแหนง สายงานครูผูสอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่ ก าหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 3  
 
 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินดำนครูผสูอนและผูบริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 
 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 ครูผู้สอน 5 ดีเย่ียม 10 50 
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ดีเย่ียม 5 25 
 1.2 การบริหารจดัการช้ันเรียน 5 ดีเย่ียม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 5 ดีเย่ียม 2 10 
2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 4.5 ดีเย่ียม 10 45 
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ดีเย่ียม 5 25 
 2.2 การบริหารจดัการระบบข้อมลูารสนิเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
4 ดีมำก 5 20 

 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    95 
 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 95x100 /100    = 95.00 
                                                      100 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.1.4 ดำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัด  

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและ 
พัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4  
 
ตำรำงท่ี 4  ผลกำรประเมินดำนกำรมีสวนรวมโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 

  
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 

ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดบั
คุณภำพ 
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1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 พอใช้ 6 12 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ดีเยี่ยม 2 10 
3 การบริการชุมชนและจติอาสา 4 ดมีาก 2 8 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    30 

 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 30x100 /50    = 60.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.1.5 ดำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 5 ผลกำรประเมินดำนปจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 

 
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 

ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ   4 ดีมำก 2 8 
2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    5 ดีเย่ียม 2 10 
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ    3 ดี 2 6 
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน  

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา      
4 ดีมำก 2 8 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การ จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4 ดีมำก 2 8 
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 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    40 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 40x100 /50    = 80.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6  

 
ตำรำงท่ี 6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเปนรำยดำน 

 
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

ที่ได้จำกกำร
ประเมินแต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนนที่
ได้จำกกำรประเมิน 

1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 197 39.40 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 10 40 8.00 
3 ครูผูสอนและผูบริหาร สถานศึกษา 20 95 19.00 
4 การมีสวนรวม 10 30 6.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 40 8.00 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน   80.40 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา จ านวน 5 ดาน 21 ขอการประเมิน ดังนี้                

 

5.2.1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ                          
        การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ  

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินดำนผูเรียนและผสู ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 
 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผเูรียน 4 ดีมำก 10 40 
2 ผเูรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 4 ดีมำก 10 40 
3 ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
4 ดีมำก 5 20 

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีมำก 5 20 
5 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 4 ดีมำก 20 80 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    200 

 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 200x100 /250    = 80.00 
                                                      250 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.2.2 ดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ 
สงเสริม สนับสนุนใหครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และน าไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง 
ตารางที่ 2  
 
 
 
ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำร
ประเมิน 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 กำรพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะ 4 ดีมำก 5 20 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 4 ดีมำก 2 8 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชาเดมิหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
4 ดีมำก 3 12 

2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

4 ดีมำก 5 20 
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 2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ 4 ดีมำก 2 8 
 2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 

สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ดีมำก 3 12 

 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    40 
 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 40x100 /50    = 80.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

5.2.3 ดำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม 

มาตรฐาน ต าแหนง สายงานครูผูสอน และผู้บรหิารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่ ก าหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 3  
 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินดำนครูผสูอนและผูบริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 
 

 
ข้อที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 
ทีไ่ด้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 ครูผู้สอน 5 ดีเย่ียม 10 50 
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ดีเย่ียม 5 25 
 1.2 การบริหารจดัการช้ันเรียน 5 ดีเย่ียม 3 15 
 1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 5 ดีเย่ียม 2 10 
2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 4.5 ดีเย่ียม 10 45 
 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ดีเย่ียม 5 25 
 2.2 การบริหารจดัการระบบข้อมลูารสนิเทศเพื่อการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
4 ดีมำก 5 20 

 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    95 
 
 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 95x100 /100    = 95.00 
                                                      100 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2.4 ดำนกำรมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัด  

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและ 
พัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4  
 
ตำรำงท่ี 4  ผลกำรประเมินดำนกำรมีสวนรวมโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 

  
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 

ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ดีเยี่ยม 5 25 
2 การบริการชุมชนและจติอาสา 4 ดีมาก 5 20 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    45 

 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 45x100 /50    = 90.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2.5 ดำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
 
ตำรำงท่ี 5 ผลกำรประเมินดำนปจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเปนรำยกำรประเมิน 

 
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก คะแนน 

ที่ได้จำกกำรประเมิน 
(คาน้ าหนัก × คาคะแนน) 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ   4 ดีมำก 2 8 
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2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    5 ดีเย่ียม 2 10 
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ    3 ดี 2 6 
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน  

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา      
4 ดีมำก 2 8 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การ จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4 ดีมำก 2 8 

 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน    40 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5  =   ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100         = 40x100 /50    = 80.00 
                                                      50 
 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

 ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.2.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6  

 
ตำรำงท่ี 6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเปนรำยดำน 

 
 

ข้อที่ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

ที่ได้จำกกำร
ประเมินแต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนนที่
ได้จำกกำรประเมิน 

1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 200 40.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 10 40 8.00 
3 ครูผูสอนและผูบริหาร สถานศึกษา 20 95 19.00 
4 การมีสวนรวม 10 45 9.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 40 8.00 
 คะแนนร่วมท่ีได้จำกกำรประเมิน   84.00 

 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  

ดีมาก (ร้อยละ 70.00-79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
 พอใช้ (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

             

 สถานศึกษามีแผนในการยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร  
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม แผนการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต ตัง ต่อไปนี้  

ประเด็นการพิจารณาเพ่ือยกระดับคุณภาพ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
1.พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ คุณธรรม  
  จริยธรรมและทักษะชีวิต 
   - การส่งเสริมให้ผู้เรียนน าผลงาน และการ 
     แข่งขันทางด้านทักษะ ระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
 

1.โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
   -การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
   -การจัดแข่งขันภายในเพ่ือเป็นตัวแทนไป   
     แข่งขันภายนอก 
   -การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานผู้เรียน 

2.พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้
เป็น 
  ผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ 
  - การจัดส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

2. โครงการธุรกิจขนาดย่อม  
   -การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
   -การจัดแข่งขันการจัดธุรกิจขนาดย่อม 
   -การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานร้านค้า 

3.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทาง 
  การศึกษาให้มีศักยภาพที่ดีและมีคุณธรรม 
  - ส่งเสริมการจัดท านวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
    และน าไปสู่การแบ่งปันความรู้ 
 

3. จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
   -การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน
นวัตกรรม  
   -การจัดแข่งขันการนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
   -การน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ ทั้งภายในและ 
     ภายนอกสถานศึกษา 

4.จัดบริหารทรัพยากรและการเรียนการสอน 
  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
  - การเสริมเนื้อหาวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานยิ่งขึ้น 
  - จัดการเรียนแบบคิดวิเคราะห์ นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1. จัดกิจกรรมส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
   -การออกแบบสอบถาม  
   -การประชุมร่วมกันของผู้สอน ในแต่ละรายวิชา 
     ที่เก่ียงข้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
     -การประชุมตัวแทนผุ้ประการ และจัดหา   
      ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเชิงการอบรม 
      เชิงปฏิบัติการ 

5.จัดประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลที่ดี   
   สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
    - การจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 

1. จัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ 
    -การกิจกรรมที่สนับสนุนเอกลักษณ์ อัตลักษณ ์     
      เช่น การประกวดบุคลิดดี การแข่งขันทักษะ 
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    - การแข่งขันความคิดเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

    -การเข้าแข่งขันทักษะภายนอก  
     -การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ 
      วิทยาลัย 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยสีายประสิทธิ์บรหิารธุรกิจ 

กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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      ค ำน ำ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48  

มีวัตถุประสงค์ของการรายงานการประเมินตนเอง  ตามกฎกระทรวงการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 
ประกอบด้วยมาตรฐาน จ านวน 4 มาตรฐาน 18 ประเด็น โดยวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้ส่วนงานประกันคุณภาพ เป็น
ผู้ด าเนินการรวมรวมข้อมูลการปฏิบัติของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของ
วิทยาลัยฯ ตาม 4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพ่ือจัดระดับคุณภาพเป็น 5 
ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้และปรับปรุง และมีการสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
และเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดีรวมถึงแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับในอนาคตด้วย 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 และหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ผู้ประเมินภายใน ต้น
สังกัดและผู้สนใจต่อไป 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 

   30 เมษายน 2562 

     

 

 

 

 

 

 

 

ก 
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ค ำช้ีแจง 
 

รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ของวิทยาลัย เทคโนโลยีสายประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ ฉบับนี้ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ 6 ส่วน ได้แก่  

1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           
2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา          
3 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
   สถานศึกษาอาชีวศึกษา       
6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

            และภาคผนวกเป็นเอกสารรายงานประกอบการประเมินคุณภาพ  

ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 

ข 

ค 
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                       หน้ำ 

ค ำน ำ           ก 
ค ำชี้แจง          ข 
สำรบัญ           ค 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         7 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      14 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    17 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ 
            การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      36 
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   46 
ภำคผนวก 

ก.แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ข.รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลกรและผู้เรียนได้รับ 
ค.เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2561 
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80
๐ 

 

สรุปร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทยีบกบัจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเภทวชิา / ระดบั 
 

สาขางาน / สาขา จ านวนผูเ้รียน 
แรกเขา้ 

จ านวน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ คา่คะแนน 
(ร้อยละ x 5) 

80 
พณิชยกรรม 

ระดบั ปวช. 
การบญัชี 40 15 37.50 2.35 
การตลาด 80 20 25.00 1.56 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 18 47.36 2.96 

รวม ปวช.  158 53 33.54 2.09 
บริหารธุรกิจ 

ระดบัปวส. 
การบญัชี 10 9 90.00 5.00 
การตลาด 28 28 100.00 5.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 24 100.00 5.00 

อุตสาหกรรมการท่องเทียว การโรงแรมและบริการ 4 0 0 0 
รวม ปวส.  66 61 92.42 5.00 

รวมทั้งหมด 224 114 50.89 3.18 

การค านวณ 
                     

ร้อยละ  =          X  100 
    

 

             ระดับคุณภาพ 
ให้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการ

ประเมิน  ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบไดค้่าคะแนน 5.00 

  สูตรค านวณ    ค่าคะแนน    =            ร้อยละจากประเด็นการประเมิน                        
                  

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50  ดี 
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50  ตอ้งปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

                 
 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
3.18 พอใช ้

 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

จ านวนผูเ้ขา้เรียนแรกเขา้ของรุ่น 

X  5 
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20
๐ 

 
 

สรุปร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทยีบกบัจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
ประเภทวชิา / ระดบั 

 

 
สาขางาน / สาขา 

จ านวน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

จ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  

 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน 
(ร้อยละ ) 

20 

พณิชยกรรม 
ระดบั ปวช. 

การบญัชี 15 12 80.00 4.00 
การตลาด 20 17 85.00 4.25 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 14 77.77 3.88 

รวม ปวช.  53 43 81.13 4.05 
บริหารธุรกิจ 

ระดบัปวส. 
การบญัชี 9 8 88.88 4.44 
การตลาด 28 25 89.28 4.16 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 20 83.30 4.16 

อุตสาหกรรมการท่องเทียว การโรงแรมและบริการ 0 0 0 0 
รวม ปวส.  61 53 86.88 4.34 

รวมทั้งหมด 114 96 84.21 4.21 

การค านวณ 
                     

ร้อยละ  =          X  100 
    

 

 

 

             ระดับคุณภาพ 
ให้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการ

ประเมิน  ตั้งแต่ร้อยละ 100.00 ข้ึนไป เทียบไดค้่าคะแนน 5.00 

  สูตรค านวณ    ค่าคะแนน    =            ร้อยละจากประเด็นการประเมิน                        
 
                  

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50  ดี 
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50  ตอ้งปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

                 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

จ านวนผูเ้ขา้สอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
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 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
4.21 ดี 

 

 
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
ประเภทวชิา / ระดบั 

 

 
สาขางาน / สาขา 

จ านวน 
ผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียนเขา้
ทดสอบ 

จ านวนผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ  

ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 

 ตั้งแต่ค่าระดบัชาติข้ึนไป  

ร้อยละ 
(V-NET) 
 ตั้งแต่ค่า

ระดบัชาติข้ึนไป 

 
ค่าคะแนน 

 

พณิชยกรรม 
ระดบั ปวช. 

การบญัชี 12 9 75.00 5 
การตลาด 37 19 51.35 3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 15 51.72 3 

รวม ปวช.  78 43 55.12 4 
บริหารธุรกิจ 

ระดบัปวส. 
การบญัชี 9 7 77.78 5 
การตลาด 28 24 85.71 5 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 9 42.86 2 

อุตสาหกรรมการท่องเทียว การโรงแรมและบริการ - - - - 
รวม ปวส.  58 40 68.97 5 

รวมทั้งหมด 136 83 61.03 4 

 

การค านวณ  

ร้อยละ =  จ านวนผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป   x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้ทดสอบ 
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   เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดมีาก ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิด
เป็นร้อยละ 65ขึ้นไป 

5 

ดีมาก ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิด
เป็นร้อยละ  
55 – 64.99  

4 

ด ี ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิด
เป็นร้อยละ  
45 – 54.99 

3 

พอใช้ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิด
เป็นร้อยละ  
35 – 44.99 

2 

ต้องปรับปรุง ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบต่ า
กว่าร้อยละ 35 

1 

  

 ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

4.21 ดี 
 

 

แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ทีไ่ด้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี 

รายงานขอ้มูลการมีงานท า / การศึกษาต่อ / การประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

. 

ประเภทวชิา ระดบั สาขางาน  
สาขาวชิา 

จ านวน
ผูส้ าเร็จ
การ 
ศึกษา 

ผูไ้ดง้านท าในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ภายใน 1 ปี 

ศึกษาต่อ 
ภายใน 1 ปี 

ผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระในสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง ภายใน 1 ปี 

รวมผูไ้ดง้านท าศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภายใน 1 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พณิชยกรรม 
ปวช. 

การบญัชี 26 5 19.23 12 33.33 3 19.23 20 76.92 
การตลาด 32 4 12.50 16 50.00 7 21.87 27 84.37 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 6 17.64  14              41.17 5 14.70 25 73.52 

รวม ปวช.  92 15 16.30 42 45.65 15 16.30 72 78.26 
บริหารธุรกิจ 

ปวส. 
การบญัชี 12 2 16.66 5 41.66 2 16.66 9 78.00 
การตลาด 19 2 10.52 8 42.10 2 10.52 12 63.15 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 1 8.33 6 50.00 2 16.66 9 75.00 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

การโรงแรม - - - - - - - - - 

รวม ปวส.  43 5 11.62 19 44.18 6 13.95 30 69.76 
รวมทั้งหมด 135 20 14.81 61 45.18 18 13.33 102 75.55 
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แบบสรุประดับความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  ทั้ง 3 ด้าน 
 

 
 

หลกัสูตร/ระดบัชั้น 
 

จ านวน
แบบ 

สอบถาม 

ท่ีแจก
ทั้งหมด 

 
 
ไดรั้บตอบกลบัทั้งหมด 

  ขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีผล
การประเมินความพึง
พอใจดา้นคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคเ์ฉล่ีย  3.51 – 
5.00 

  ขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีผล
การประเมินความพึง
พอใจดา้นสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะ
ทัว่ไปเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

   ขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีผล
การประเมินความพึง
พอใจดา้นสมรรถนะ
วชิาชีพเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 
ปวช. 

การบญัชี 26 20 76.92 15 75.00 14 70.00 13 65.00 
การตลาด 32 27 84.37 21 77.77 22 81.48 21 77.77 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 25 73.52 21 84.00 21 84.00 20 80.00 

รวมปวช.  92 72 78.26 57 79.16 57 79.16 54 75.00 

 
ปวส. 

การบญัชี 12 9 78.00 6 66.66 6 66.66 7 77.77 
การตลาด 19 12 63.15 10 83.33 9 75.00 10 83.33 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 75.00 6 66.66 6 66.66 7 77.77 
การโรงแรม - - - - - - - - - 

รวมปวส.  43 30 69.76 22 73.33 21 70.00 24 80.00 
รวมปวช.-ปวส.  135 102 75.55 79 77.45 78 76.47 78 76.47 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม ๔ ขอ้ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช ้
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 และ2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผา่น   ไม่ผา่น 
 

สรุประดบัคุณภาพของตวับ่งช้ี 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก 

 


