
 

 



ผลการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานตน้สังกดั  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2561 

 

ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ปรากฏผล
ดังนี้ 
1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

 



2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพรวม จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.97) โดยมีผลการประเมินจ าแนกตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.16) เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผล
ดังนี้ 

2.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.08) 
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 

97.08) 
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.31) 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ในคร้ังแรก 

3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาต่อ 
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
6. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
2. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์

ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนด 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 
100) เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้ 

2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 
2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 

100) 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน 
3. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
6. ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ

สืบค้นข้อมูลได้เต็มศักยภาพ 
8. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

และใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 



10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ 
12. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 
13. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมี

ความพร้อม เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
14. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบ

การส่ือสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
15. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อม และ

เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
16. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
17. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อย
ละ 97.5) เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้ 

2.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 

2.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.5) 

จุดเด่น 
1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

และใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

6. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์
ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ให้เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


