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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ตั้งอยู่ทีเ่ลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ถนนโรจนะ ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้ประเมินได้ประเมินสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินดังนี้  3 

 
ข้อมูลสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  
๑. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่

มาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ตลอดจนสร้างนวัตกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
๕. ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของ  
    ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๑ ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา ดี 
๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ดีมาก 

๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก 

๒. ประสิทธิภาพ 
    การบริหาร 
    จัดการศึกษา 

๒. คุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ดีมาก 

๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ดีมาก 

๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ดีมาก 

๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ดี 



 
 

๒ 
 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา  
๓. คุณภาพการสร้าง

สังคมแห่งการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก 

๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล 
ของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์          
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ดีเยี่ยม 

 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา SWOT+I 

จุดเด่น ๑. สถานศึกษามีการจัดการเรียน การสอนแบบทวิวุฒิกับวิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว 
(Liuzhou Railway Vocational Technical College) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในสาขาระบบขนส่งทางราง  
๒. สถานศึกษาจัดท างานวิจัยเป็นวิจัยการศึกษาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
๓. สถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ระบบรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 
และชุดสาธิตระบบขนส่งทางราง 
๔. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณธรรมระดับจังหวัด และเป็น
สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบของอาชีวศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ๑. การจัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของการด าเนินงานของสถานศึกษา และ
การเรียนการสอน 
๒. พัฒนาจัดท าหลักสูตรทวิภาคีในรูปแบบของค าอธิบายรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการให้ครบทุกสาขาวิชา 
๓. การประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานยังไม่ครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
๔. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลา และรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมาะสม 
ควรมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหลังจากส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
๕. หาวิธีการแก้ไขผู้เรียนออกกลางคัน 
๖. ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของต้นสังกัดให้ครบ เช่น กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
๗. จัดท าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Exit-Exam) ในสาขาที่ไม่มีเปิดทดสอบใน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๘. จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

โอกาส ๑. การร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนและส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิในสาขาอ่ืนที่สถานศึกษาเปิดสอนมากข้ึน 
๒. สถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ เหมาะสมต่อการ
จัดท าหลักสูตรทวิภาคีในสาขาอ่ืนที่เปิดสอน 



 
 

๓ 
 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา SWOT+I 

๓. มีความร่วมมือกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสูงกว่าในการพัฒนา
งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

อุปสรรค - 
นวัตกรรม (ถ้ามี) ๑. มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสู่การใช้งานจริง เช่น กังหันลมสูบน้ า โต๊ะ

ส าหรับร่างแบบชิ้นงานของนักศึกษา 
๒. จัดท าหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

การติดตามผลและการพัฒนา 

การแก้ไขประเด็นต่างๆ 
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และมาตรฐาน  
(Internal Correction: I๑) 

๑. การออกกลางคันของผู้เรียน 
     ๑) ปรับวิธีการดูแลและติดตามผู้เรียน 
     ๒) ปรับแผนการเรียน จัดโครงสร้างรายวิชาเน้นรายวิชาที่มีการปฏิบัติและ
รายวิชาที่เป็นพ้ืนในปีการศึกษาแรก 
     ๓) ควรท าวิจัยในชั้นเรียน 
๒. การจัดกิจกรรมในหลักสูตรควรจัดให้ครบตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. การเปิดสอนระบบทวิภาคีควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/
หน่วยงานให้ครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
๔. สิ่งประดิษฐ์ควรเป็นชิ้นงานที่ตอบสนองชุมชน 
๕. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาควรใช้รูปแบบที่หลากหลายในการติดตามเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผล เช่น น้องสัมภาษณ์พ่ีในการมีงานท า 

การปรับปรุงประเด็น
ต่างๆให้ดีขึ้น  
(Improvement: I๒) 

๑. การประเมินผลการเรียนควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินต้องมี
องค์ประกอบในการประเมินให้ครอบคลุมตามสมรรถนะ 
๒. พัฒนาครูและผู้เรียนในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 
๓. ปรับรูปแบบกระบวนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

การพัฒนานวัตกรรมจาก
ประเด็นต่างๆ 
(Innovation: I๓) 

๑. จัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
๒. จัดท าแบบทดสอบมาตรฐานรายวิชาตามมาตรฐานของแต่ละสมรรถนะรายวิชา 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร   
เช่น กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนมีงานท า 
๔. จัดท าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Exit-Exam) ร่วมกับหน่วยงานองค์กร
วิชาชีพ หรือสถานประกอบการพ้ืนที่ เช่น สภาหอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด      
เป็นต้น 

 



 
 

๔ 
 

แนวทางการส่งเสริมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards) 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อพัฒนาสู่ 
มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (C1 C2 C3) 

ระดับคุณภาพ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาน าไปทดลองใช้กับสถานศึกษา 
๒. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
การศึกษาต่างประเทศในการจัดท าหลักสูตรทวิวุฒิเพิ่มในประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 International Accreditation (c3) 
 National Aspiration (c2) 
 National Needs (c1) 
 



 
 

๕ 
 

ตอนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษา  

องค์ประกอบที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา ดี 
๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดีมาก 
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ดีมาก 

 
ประเด็นที่ ๑.๑ ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงปริมาณ 
            สถานศึกษาได้ก าหนดให้ผู้เรียนจบการศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐         
ของจ านวนผู้เข้าเรียนและต้องผ่านการประเมิน V-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
       เชิงคุณภาพ 
            ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในการท างานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป    
และสมรรถนะวิชาชีพเป็นที่พอใจของสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 
ความเป็นระบบ เชื่อถือได้ และประสิทธิผล  
       ๑. มีระบบติดตามผู้เรียนที่มาสาย ไม่เข้าเรียน โดยใช้ระบบ AMS ในการตรวจสอบผู้เรียน ผู้เรียนจะต้อง
สแกนนิ้วมือทุกคนที่หน้าประตูสถานศึกษาก่อนผ่านเข้าในสถานศึกษา ผู้ปกครองจะทราบทันทีถ้าผู้ เรียน            
ไม่เข้าเรียนหรือมาสาย โดยแจ้งไปท่ีโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง และมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
       ๒. ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับปีแรกเข้า สถานศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าต้องส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อตรวจสอบ
กับระเบียนผู้เรียนแล้วพบว่า จากผู้เรียนแรกเข้าจบการศึกษาร้อยละ ๖๓.๑๘ ออกกลางคันร้อยละ ๒๙.๗๑ และ     
ผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๗.๐๙ เมื่อหักผู้เรียนออกกลางคันจะได้ร้อยละของจ านวนผู้จบจริงตามตาราง 
 

ปวช. ผู้เรียนแรกเข้า ผู้จบการศึกษา ร้อยละ หักผู้ออกกลางคันเหลือผู้เรียนจริง ร้อยละ 
พาณิชยกรรม ๑๙๑ ๑๐๗ ๕๖.๐๒ ๑๑๙ ๘๙.๙๑ 
อุตสาหกรรม ๑๘๔ ๘๔ ๔๕.๖๕ ๙๕ ๘๘.๔๒ 

รวม ๓๗๕ ๑๙๑ ๕๐.๙๓ ๒๑๔ ๘๙.๒๕ 
ปวส. ผู้เรียนแรกเข้า ผู้จบการศึกษา ร้อยละ หักผู้ออกกลางคันเหลือผู้เรียนจริง ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ ๒๐๕ ๑๔๖ ๗๑.๒๒ ๑๖๕ ๘๘.๔๘ 
อุตสาหกรรม ๑๖๗ ๑๓๕ ๘๐.๘๔ ๑๔๖ ๙๒.๔๖ 

รวม ๓๗๒ ๒๘๑ ๗๕.๕๔ ๓๑๑ ๙๐.๓๕ 



 
 

๖ 
 

จุดที่ควรพัฒนา      
       เรื่องผู้เรียนออกกลางคันในระดับ ปวช. มีจ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะสถานศึกษากรณีผู้เรียนออกกลางคัน 
       ๑. ให้ท าวิจัยหาสาเหตุของผู้เรียนออกกลางคัน 
       ๒. ให้จัดท าแผนการเรียนใหม่ไม่ควรน ารายวิชาทักษะชีวิต (วิชาสามัญ) จัดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของ      
ปวช.๑ หลายวิชาให้กระจายไปอยู่ภาคเรียนอ่ืนด้วย ในภาคเรียนที่ ๑ รายวิชาทักษะชีวิตควรจัดเฉพาะรายวิชา      
ที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาชีพเท่านั้น 
       ๓. ตรวจสอบผลการประเมินการทดสอบ V-NET 
           จากการตรวจผลการประเมินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ปรากฏผล ดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภทวิชา เข้าสอบ ผ่าน ร้อยละ เข้าสอบ ผ่าน  ร้อยละ เข้าสอบ ผ่าน ร้อยละ 

อุตสาหกรรม ๑๕๓ ๘๖ ๕๖.๒๐ ๑๒๕ ๔๖ ๓๖.๘๐ ๑๐๒ ๕๙ ๕๗.๘๔ 
บริหารธุรกิจ ๑๖๔ ๑๓๒ ๘๐.๔๘ ๑๕๔ ๑๑๓ ๗๓.๓๗ ๑๐๙ ๙๐ ๘๒.๕๖ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - ๑๑ ๙ ๘๑.๘๑ 

 
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภทวิชา เข้าสอบ ผ่าน ร้อยละ เข้าสอบ ผ่าน  ร้อยละ เข้าสอบ ผ่าน ร้อยละ 

อุตสาหกรรม ๘๓ ๓๗ ๔๔.๕๗ ๑๒๗ ๓๔ ๒๖.๗๗ ๑๓๔ ๔๒ ๓๑.๓๔ 
บริหารธุรกิจ ๑๔๕ ๙๘ ๖๗.๕๘ ๑๔๖ ๙๐ ๖๑.๖๔ ๑๔๗ ๘๗ ๕๙.๑๘ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒๗ ๒๖ ๙๖.๒๙ ๒๘ ๑๗ ๖๐.๗๑ ๖ ๕ ๘๓.๓๓ 

         
       จากตารางสรุปได้ว่า ผลการประเมินการทดสอบ V-NET ไม่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศทุกทักษะทั้ง ๓ ป ี
 
จุดที่ควรพัฒนา      
       ผลการทดสอบ V-NET ทุกทักษะให้ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ         
      ๑. ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ข้อเ  ๒. เตรียมความพร้อมโดยการทบทวนความรู้ก่อนสอบ V-NET 
      ๓. ตรวจสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา  
          การตรวจสอบจากแผนกทะเบียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 



 
 

๗ 
 

      ๔. ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจในการติดตามการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
          ความพึงพอใจของการมีงานท าและศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ 
สถานประกอบการมีความพึงพอใจ แต่พบว่าได้รับแบบสอบถามกลับมาเพียงร้อยละ ๖๐ 
 
จุดที่ควรพัฒนา      
       ๑. จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา 
ข้อเส ๒. ระยะเวลาในการส ารวจความพึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ         
       ๑. จ านวนแบบสอบถามที่ตอบและได้รับกลับมาต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ข้อเส ๒. ช่วงเวลาของการประเมินควรทิ้งระยะเวลาให้นานกว่านี้ ข้อมูลที่ได้ในระยะเวลาจะขาดความเชื่อถือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘ 
 

ประเด็นที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงปริมาณ 
            จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการทดสอบครั้งแรก          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
       เชิงคุณภาพ 
            ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเป็นที่ พึงพอใจของ            
สถานประกอบการ 
 
ความเป็นระบบ เชื่อถือได้ และประสิทธิผล  
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพมีหลักฐานแสดงว่าผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
รายวิชา 
            ๒. ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์จ านวนร้อยละ ๕๔.๒๗ 
แต่ยังด าเนินการไม่ครบตามสาขาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดท าการทดสอบและยังครบทุกสาขาที่
สถานศึกษาเปิดสอน 
            ๓. สถานศึกษาได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประเทศในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๓๙ รายวิชา ได้รับรับรางวัลทั้งหมด ๔๗ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๖ รายวิชา 
ได้รับรางวัลทั้งหมด ๕๓ คน 
            ๔. ยังไม่มีผลการส ารวจของผู้ส าเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพอิสระอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 
 

ประเด็นที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
            สถานประกอบการ หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
ความเป็นระบบ เชื่อถือได้ และประสิทธิผล  
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. จากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาพบว่า สถานประกอบการ หน่วยงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
            ๒. ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ของผู้เรียนแรกเข้าและ    
ของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วว่ามีลักษณะนิสัยและการปฏิบัติเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ 
            ๓. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีการด าเนินการจัดให้ผู้เรียนประชุม 
ก าหนดภาพรวมของสถานศึกษาว่าผู้ เรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรโดยก าหนดเป็นข้อปฏิบัติของผู้ เรียน               
ทั้งสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของหลักสูตรอาชีวศึกษา ดีมาก 
๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดีมาก 
๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา ดีมาก 
๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ดี 

 
ประเด็นที่ ๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของหลักสูตรอาชีวศึกษา 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงปริมาณ 
            จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นจากท่ีมีอยู่แล้วกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ 
       เชิงคุณภาพ 
            เพ่ิมจ านวนผู้เข้าเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกในระบบทวิภาคีและเพ่ิมกิจกรรม          
ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
                จากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการโดยน าค าบรรยายลักษณะ
งานแต่ละงานมาก าหนดเป็นรายวิชาที่ต้องศึกษาและปฏิบัติในสถานประกอบการ แต่ยังไม่ได้จัดท าเป็นรูปแบบ
ชัดเจน 
            ๒. ตรวจสอบการจัดท าความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา          
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
                จากการตรวจสอบพบว่าสถานศึกษาได้ท า MOU กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา     
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดเทียบเคียงหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียน
จบได้ทั้ง ๒ หลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
       การจัดท าหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการสถานศึกษาต้องจัดท าออกมาเป็นรายวิชาในรูปแบบ
ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษาได้ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น    
แนวทางการพัฒนางานให้เกิดสรรถนะงานที่ชัดเจน 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 
 

ประเด็นที่ ๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
เป้าหมายสถานศึกษา 
       เชิงปริมาณ 
            จ านวนงานวิจัยที่จัดท าโดยผู้สอนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
       เชิงคุณภาพ 
            น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                จากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๒. ตรวจสอบมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
                จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอนโดยให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Port Folio)  
            ๓. ตรวจสอบการน าปัญหาจากการบันทึกหลังการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน 
                จากการตรวจสอบชิ้นงานของผู้เรียนไม่มีการบันทึกปัญหาระหว่างสอนในแผนการจัดการเรียนรู้       
มาท างานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยการเรียนการสอน 
            ๔. ตรวจสอบการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
                สถานศึกษามีการจัดนิเทศภายในสถานศึกษาแต่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะใช้ใน
การพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นไปตามแนวทางของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ในการนิเทศภายในสถานศึกษาต้องจัดท าบันทึกผลการนิเทศเพ่ือน าผลไปใช้ในการพิจารณาพัฒนา
ครูผู้สอนในเรื่องของความรู้ในรายวิชาที่สอน เทคนิคการสอน และการจัดการชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 
 

ประเด็นที่ ๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าหมายสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
            สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้สอนออกฝึกปฏิบัติงานจริ ง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียน     
การสอนอย่างเพียงพอ 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอนได้
พัฒนาตนเอง มีการจัดงบประมาณสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมและส่งอบรมนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้เรียน
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนออกปฏิบัติงานจริงนอกสถานศึกษาตามสาขาวิชา 
            ๒. ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
สถานศึกษาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครบทุกรายวิชาและสนับสนุนให้ผู้สอนจัดท าสื่อการสอนเพ่ิมเติม มีการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ EV ทั้งระบบขนส่งทางราง 
            ๓. ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาได้ใช้ในการเรียนการสอน แบ่งการบริหารเป็นสัดส่วนครบทุกฝ่าย แต่ละฝ่าย
ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน 
            ๔. ตรวจสอบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาใช้ระบบ 
IT ช่วยในการบริหารจัดการ การท างานของแต่ละฝ่ายจะใช้ IT ในการประสานการท างาน และใช้ในการดูแล
ผู้เรียนในเรื่องการเรียนการสอน และการติดตามผู้เรียน 
            ๕. ตรวจสอบแผนการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา พบว่า สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณให้ทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 
 

ประเด็นที่ ๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
            สถานศึกษาน านโยบายจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดตั้งกองลูกเสือ
วิสามัญปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าสถานศึกษาคุณธรรม จัดให้ผู้เรียนด าเนินงานระบบความคิดว่าสถานศึ กษา     
ของตนควรมีคุณธรรมในเรื่องใดบ้าง และยังขาดส่วนใดที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไข 
            ๒. ตรวจสอบการน านโยบายมาปฏิบัติ เช่น การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา การด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
                ๑. สถานศึกษาเพ่ิงเริ่มด าเนินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ยังไม่มี     
การคัดเลือกประธาน และกรรมการขององค์การ 
                ๒. การจัดตั้งกองลูกเสือของสถานศึกษายังไม่มีการเปิดกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา            
จะด าเนินการในปีการศึกษาใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ๑. ให้ด าเนินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและจัดประชุมสามัญขององค์การ 
       ๒. ให้สถานศึกษาประสานงานกับกองลูกเสือในจังหวัด เพ่ือจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา    
และจัดส่งครู-อาจารย์ เข้าอบรม B.T.C. และ A.T.C. ของลูกเสือวิสามัญ และขอค าแนะน าจากวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีมาก 
๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ดีเยี่ยม 

 
ประเด็นที่ ๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
            สนับสนุนให้ผู้เรียนออกบริการชุมชนและจัดท าอุปกรณ์ช่วยสอนและอุปกรณ์ใช้ในงานสาธารณะ 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบมีการให้บริการความรู้แก่บุคคลภายนอก พบว่า สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครู-
อาจารย์ และผู้เรียนออกไปบริการให้กับศาสนสถาน จัดอบรมให้กับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่ร้องขอ        
ความอนุเคราะห์ การติดตั้งกังหันให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยพัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนจัดท าขึ้น 
            ๒. ตรวจสอบความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานที่สนับสนุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ พบว่า สถานศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือส่งผู้เรียน            
เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ และจัดผู้เรียนระบบทวิภาคี ในประเทศ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก       
สถานประกอบการทั้งภายในและภายนอก จัดท า MOU กับสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน              
และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการฝึกความรู้ พ้ืนฐานก่อนเดินทาง        
ศึกษาเพ่ิมเติมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
            ๓. ตรวจสอบความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคารในการบริการชุมชน พบว่า สถานศึกษาร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ภายในสถานศึกษาและด าเนินการจัดการทดสอบโดยมีครู -อาจารย์ของสถานศึกษาเป็นกรรมการในการ
ด าเนินการทดสอบให้กับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
 

ประเด็นที่ ๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                  งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
เป้าหมายสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
            สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ และผู้เรียนจัดท าสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยพร้อมทั้งสร้าง
นวัตกรรมใหม่ของสถานศึกษาท่ีใช้งานได้จริง 
       ร่องรอยหลักฐาน 
            ๑. ตรวจสอบหลักฐานโครงงานวิชาชีพที่น าไปใช้ประโยชน์ ๑๐๐% พบว่า ผู้เรียนมีการจัดท าโครงงาน
วิชาชีพและชิ้นงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิชาชีพได้พัฒนาต่อยอดน าไปใช้จริงด้วยการท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท ากังหันลมสูบน้ า น าไปติดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วม
ประกวดภายใต้โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
            ๒. ตรวจสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่จัดท าโดยผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท า
สิ่งประดิษฐ์และน าไปใช้งานได้จริง เช่น เครื่องรีดลอนเหล็กแผ่น และครู -อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนจัดท าสื่อ        
การเรียนการสอนในสาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้า 
            ๓. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่ด าเนินการจัดท าโดยครูผู้สอนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า ครู-อาจารย์ได้จัดท างานวิจัยส่งเข้าประกวดแข่งขันได้รับการคัดเลือกเป็นงานวิจัยการเรียนการสอน 
จ านวน ๑๓ งานวิจัย และสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู–อาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนทุกคนจัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่สอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
       สถานศึกษาควรให้ครู อาจารย์ จัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนในการแก้ปัญหาการไม่เข้าชั้นเรียน 
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในแต่ละรายวิชา อาจแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖ 
 

ตอนที่ ๒ การด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
สรุปผลการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นที่ ๑ โครงการศูนย์คุณธรรมอาชีวะต้นแบบ “สุภาพชน คนอาชีวะ” 
แนวทางการด าเนินการ 
       จัดท าเป็นกิจกรรม ๕ กิจกรรม 
            ๑. ตลาดนัดความดี 
            ๒. แบ่งปันรอยยิ้ม 
            ๓. ค่ายอาชีวะรุ่นใหม่หัวใจอาสา “ปันรอยยิ้ม” 
            ๔. พ่ีสอนน้องปลูกปัญญา 
            ๕. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ และพัฒนาระบบความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ 
       โครงการจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จึงยังไม่สรุปผลโครงการ 
 
ประเด็นที่ ๒ โครงการผลิตก าลังคนระดับปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางรางระหว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา กับ Liuzhou Railway Vocational and Technical College 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (การศึกษา ๒๕๖๐) 
แนวทางการด าเนินการ 
       ๑. ท าความร่วมมือระหว่างสองสถานศึกษา 
       ๒. เทียบหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงและเพ่ิมรายวิชาให้ครบสมรรถนะงาน 
       ๓. จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ านวน ๑ ปีการศึกษา 
       ๔. จัดส่งนักศึกษาไปศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๑.๕ ปกีารศึกษา 
       ๕. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ 
       คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

ตอนที่ ๓ สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมิน  

 

การแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน (Internal Correction: I1)  

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลสัมฤทธิ์
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑. การออกกลางคัน 
–  ของผู้เรียน 
 
 
๒. การจัดกิจกรรม   
    ในหลักสูตร 
๓. การเปิดสอน 
-   ระบบทวิภาค ี

๑. ปรับวิธีการดูแล   
- และติดตามผู้เรียน 
๒. ปรับแผน 
  การเรียนการสอน 
๓. ท างานวิจัย         
  ในชั้นเรียน  
๔. จัดตามนโยบาย 
- ของหน่วยงาน    
  ต้นสังกัด 
๕. สร้างความร่วมมือ 
- กับสถาน 
- ประกอบการ 
- หน่วยงาน 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

การ
จัดการ
เรียนรู้ 

คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษา 

การติดตาม 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใช้รูปแบบที่ 
หลากหลายในการ 
ติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

คุณภาพการ
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ จัดท าเป็นชิ้นงาน 
ที่ตอบสนองชุมชน 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

 

 

 

 



 
 

๑๘ 
 

การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement: I2) 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลสัมฤทธิ์
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑. การประเมินผล 
-   การเรียน 
 
 
๒. แฟ้มสะสม 
    ผลงานของผู้เรียน 

๑. ใช้วิธีการประเมิน 
- ที่หลากหลายให้ 
- ครอบคลุม 
- สมรรถนะ        
๒. ปรับรูปแบบตาม 
- กระบวนการ 
- จัดท าแฟ้มสะสม 
- ผลงาน 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

การ
จัดการ
เรียนรู้ 

คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษา 

การจัดท า 
สิ่งประดิษฐ์และ 
ผลงานวิจัย 

๑. พัฒนาครูและ 
- ผู้เรียนในการท า 
- สิ่งประดิษฐ์ และ 
- งานวิจัยที่มี 
- คุณภาพ 
- ตอบสนองความ 
- ต้องการของชุมชน  
๒. ส่งผลงาน 
- สิ่งประดิษฐ์และ 
- งานวิจัยเข้าร่วม 
- น าเสนอในงาน 
- ประชุมวิชาการ    
- ต่างๆ 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

 

  



 
 

๑๙ 
 

การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation: I3) 

ด้าน องค์ประกอบ ประเด็นส าคัญ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลสัมฤทธิ์
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑. การประเมิน 
- รายวิชา 
 
 
๒. แบบทดสอบ 
- มาตรฐาน 
 
 
๓. การส่งเสริม    
  การเข้าสู่ 
- ตลาดแรงงาน 

๑. จัดท าแบบ 
- ประเมิน 
- ผลสัมฤทธิ์ 
- ทางการเรียน 
๒. จัดท า 
- แบบทดสอบ 
- มาตรฐานรายวิชา 
- ตามสมรรถนะ 
๓. จัดกิจกรรม 
- ส่งเสริมการมี 
- งานท าของผู้เรียน 
- ปีสุดท้าย 

 สถานศึกษา 
 

 เร่งด่วน  
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

ภาคผนวก 
 

รายนามคณะผู้ประเมินและค ารับรองของประธานคณะกรรมการประเมิน 
คณะผู้ประเมินได้ประเมินสถานศึกษาชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ  
 
ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร 
 

 
ประธาน 

 

 
ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์ 
 

 
กรรมการ 

 

 
นายพนมพร แฉล้มเขตต์ 
 

 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 
ค ารับรองของประธานคณะกรรมการประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
 ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ.ก าหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น  

จุดที่ควรพัฒนา ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 
 
 

 ลงชื่อ......................................................... 
                               (ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร) 

   ประธานคณะกรรมการประเมิน 
   วันที่ ๑๑ มีนาคม  2562 

 

 

 
 
 


