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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) ของวิทยาลัยพณิชยการธนบรี ปีการศึกษา 2563 

คำนำ 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

อาชีวศึกษากรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื ่อรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาที ่เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้าน

คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานที่ 3 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  

2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  4) ด้านการมีส่วน

ร่วม  และ 5) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี

การศึกษา 2563  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่

กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งจะส่งผล

ต่อการพัฒนาคนให้เป็นกำลังที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป 
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คำช้ีแจง 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ฉบับนี้เป็น

กระบวนการสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูล

พื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก  อีกทั้งการ

จัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์  
    1.1.1 ผลผลิต(Output) 
           วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน ผ่านแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผน
ปฎิบัติการประจำปี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.61 

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.45 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 94.15 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85.00 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกเป็นประเด็นมีผลการประเมินรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.14 ผลการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ  -  ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ " - " 
 3. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.03 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 4. ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับ 3 ดาว ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ " ดี " 
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.76 ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริหารชุมชน การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ " ดีเลิศ " 
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 7. ผู ้เร ียนร้อยละ 93.48 มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้รับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค และมีผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในระดับชาติ ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 8. ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม" 
 9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ผล
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
 10. ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
"ยอดเยี่ยม" 
 11. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 12. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิช าชีพ คิด
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 100 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 13. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่ าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 14. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งานของผู้เรยีน 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 15. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยประโยชน์สำหรับ
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ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ผลการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 16. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 17. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และทำวิจัย เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 100 ผล
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 18. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมฯ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู ้สู ่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ใช้สื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100 ผล
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 19. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษาได้จัด
การศึกษาตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีครบทั้ง 5 ขั้นตอน ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 20. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 21. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 22. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
 23. การเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
 24. ครูผู้สอนมีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 25. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยการระดมทรัพยากร ร่วมสนับสนุน เพ่ือ
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 26. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 27. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 
    1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและมีความ
หลากหลายอีกทั้งครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2.สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา และยังมีความต้องการ
จากตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 3.สถานศึกษามีการนำผลด้านประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
และการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ 
    
    1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
 1.ครูผู้สอนมีทักษะในการประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.สถานประกอบการและตลาดแรงงงานมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษามีของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 3.การจัดทำการรายงานการประเมินตนเองทำให้สถานศึกษาได้แนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในทุกปี
การศึกษา 
 
1.2 จุดเด่น 
      สถานศึกษามีจุดเด่นในการดำเนินการแบ่งเป็นลักษณะเด่นตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. สถานศึกษามีผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 2. ผู ้สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมามีงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระจัดอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
 3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของหน่วยงาน  
 4. ให้ความสำคัญด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และครูผู้สอนที่ตรงสาขาวิชา 
และได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ     
 5. การจัดอุปกรณ์ต่างๆ มีอย่างเพียงพอในการใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร ทุกรายวิชา   
 7. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง เพื ่อวัดผลประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 8. จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
 9. ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยสถานศึกษากำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและโครงการ 
เพ่ือให้สามารถดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  และได้ผลดี 
 10. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในวางแผนนำเสนอ และการ
ดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. สถานศึกษา มีการออกแบบอาคารขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ สร้างบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความปลอดภัยต่อผู้เรียน  
 12. จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานคำนึงถึงความเพียงพอ และความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนตลอดการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 13. ผู้บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ สามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือจากภายนอกเพ่ือ
มาร่วมจัดการศึกษา และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน ทำให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
อย่างกว้างขวาง 
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 14. สถานศึกษา วัสดุมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือฝึก ที่มีจำนวนและสัดส่วนที่เพียงพอเหมาะสม อีกทั้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงที่ได้รับการ
จัดสรรเพียงพอ 
 15. สัดส่วนของผู้เรียนต่อครูวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาตรฐาน  
 16. สถานศึกษา ดำเนินการโครงการ ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ทักษะมาใช้ในกิจกรรมการบริการ
ชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา ตามต้องการของสังคม หน่วยงาน ชุมชน  
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
       1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
      2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 
      3. ลดปัญหาการออกกลางคัน การสร้างระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
      4. สถานศึกษาควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสมรรถนะในระดับสถานศึกษา และ
ระดับรายวิชา อย่างเป็นระบบ 
      5. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยให้ความรู้ และ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนในการเป็นผู้ประกอบาร เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
 3. พัฒนาผู้เรียนละผู้สำเร็จการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นนศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มีปริมาณที่สูงขึ้น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมข้ึน   
 5. ระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 
  6. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆจัดการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ การบริการ
วิชากร และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้รเยนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เพ่ือใช้ประโยชน์จริงหรือเพ่ือการประกวดและแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1. การผลิตกำลังคนผู้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้ ในทุก
สาขาวิชาและปลูกฝังด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้กับผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อย่างมี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์และคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 3.การนำเสนอข้อมูลให้กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 4. ครูผู้สอนมีความสามารถทางการสอนตรงสาขาวิชาและได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างสม่ำเสมอและนำสู่การจัดการเรียนการสอน ส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 สถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษาของแต่ละปีการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 1. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น  ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี เพ่ือตอบสนองควาต้องการของตลาดแรงงาน  
 2. ลดปัญหาการออกกลางคันสถานศึกษามีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการดูแลผู้เรียน โดยผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปฐมนิเทศ  ประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมฮีมรูม การมอบ
ทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ การอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินการกยศ/
กรอ. เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
 3. ยกระดับคุณภาพให้ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยปฏิรูปกระบวนการสอน ให้
ผู ้เรียนมีระดับผลการประเมินระดับชาติ  และมาตรฐานวิชาชีพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการบริการสังคม ชุมชน และมีจิตอาสา 
 4. ด้านคุณภาพสถานศึกษา นำผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู ้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และประเทศ 
 5. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในเพ่ือให้
สถานศึกษาเป็น Smart Digital College 
 6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม และระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของครูที่ปรึกษา  และสถานศึกษา 
 7. เพิ่มความร่วมมือในระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการพัฒนาครู การพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ศักยภาพในด้านวิชาชีพ ผ่านการฝึกประสบการณ์ 
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 8. ร่วมมือกับประเทศในอาเซียน ในการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา โดยทำความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการศึกษาดูงาน และจัดการเรียนการสอนร่วมแบบทวิวุฒิ ณ วิยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอ
เป่ย (Hebei Software Institute) 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การจัดการศึกษตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสร้างพลโลกที่มีคุณภาพที่มีความสามารถในการประกอบการอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคสอดคล้องในการพัฒนาประเทศ  การจัดการ
ศึกษาแบบ ทวิวุฒิ จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาในลักษณะความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน จัดการเรียนการสอนในสาขาที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียง
กัน โดยสามารถให้ประกาศนียบัตรร่วมกันระหว่างสถาบันหรือให้ประกาศนียบัตรออก                            
 เป็นสองใบของแต่ละสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาแบบทวิวุฒิจึงต้องเรียนในสถาบันการศึกษาสองแห่ง
และได้รับวุฒิบัตรจากสถานศึกษาท้ังสองแห่ง ตามข้อตกลงที่แต่ละแห่งจะร่วมกันในการบริหารจัดการ 
เป็นการจัดการศึกษาที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน จุดเน้ นของการ
จัดการอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิ คือ สร้างจุดเด่น เน้นเสริมจุดต่าง ปิดช่องว่างอันเป็นจุดด้อย ความร่วมมือในการ
จัดทวิวุฒิระหว่างไทยกับสถานศึกษาในต่างประเทศที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ ทำให้การจัดอาชีวศึกษามี
ตัวเลือกและวิธีการที ่หลากหลายมากขึ ้น แม้ว่าการจัดอาชีวศึกษาของไทยจะเข้มแข็งและมีคุณภาพได้
มาตรฐาน แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านภาษาอังกฤษและความร่วมมือนานาชาติ การจัดทวิวุฒิก็จะทำให้ผู้เรียน
ประโยชน์จากการได้วุฒิการศึกษาจากสองสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ ได้เรียนรู้ภาษาท่ีสองและสร้างความเข้มแข็งในภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นักศึกษา 
ที่เข้าศึกษาแบบทวิวุฒิ จะได้รับวุฒิบัตรสองบัตรจากสองสถานศึกษา      
 วิทยาลัยพณิชการธนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญและความพร้อมในการดำเนินการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาทวิวุฒิอันเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่แนวทางก้าวสู่ ระดับนานาชาติของสถานศึกษา และได้รับความ
ร่วมมือของสถานศึกษากับสถานศึกษาต่างประเทศแบบอาชีวศึกษาทวิวุฒิจึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะนำ
อาชีวศึกษาไทยสู่สากล 
 
4.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์แก่ครูผู้สอนภาษาจีน  
 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานด้านการศึกษาจากประเทศจีน 
 3. เพื่อให้นักศึกษา และครูผู้สอน ได้ฝึกอบรม Animation Production Technology 
 4. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya 
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4.3 กรอบแนวคิด 
 นักเรียน และครู ได้รับการพัฒนา และศึกษาในรูปแบบทวิวุฒิ ณ วิยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอ
เป่ย (Hebei Software Institute) 
 
4.4 วิธีการดำเนินการ 
 1. คณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software Institute) และ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ
ระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน 
 2. วิทยาลัยจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาด้านเทคโนโลยีระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน 
 3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นศูนยการศึกษาด้านเทคโนโลยีระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน โดยมีการลงนามความร่วมมือ
จัดการศึกษาทวิวุฒิในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย ( Hebei 
Software Institute) และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 4. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทวิวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5. นักศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software Institute) 
 6. คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software Institute) เข้ามา
เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เป็นศูนย์การศึกษาด้านเทคโนโลยีระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน พร้อมทั้งพบปะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หลักสูตรทวิวุฒิ 
 7. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรื่องขออนุญาตให้ครูและนักศึกษาเดินทาง
ไปศึกษาต่อตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทวิวุฒิระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน 
 8. นักศึกษาและครู เดินทางไปศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software 
Institute)  
 9. นักเรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรทวิวุฒิ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software Institute) 
 
4.5 ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานในปีที่ 2 ปีการศึกษา  2563 นักศึกษาจำนวน 17 คน ศึกษาอยู่ในหลักสุตรทวิวุฒิ 
ในปีการศึกษาที ่ 2 ในหลักสูตรAnimation Production Technology และ โปรแกรม Autodesk Maya 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเหอเป่ย (Hebei Software Institute) 
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4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักศึกษา และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองจากเข้ารับการฝึกอบรม Animation Production 
Technology และได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya เบื้องต้น 
 2. วิทยาลัยได้พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน ในการพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษารองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 ซอยบางแวก 3 ถนนจริญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์  
เขตภาษี เจริญ กทม. 10160 

 โทรศัพท์ 024670571        โทรสาร 024579727 
 E-mail bangkok19@vec.mail.go.th  Website http://www.panitthon.ac.th 
ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ก่อตั้งใน พ.ศ.2500 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17.12 ตารางกิโลเมตร มีอาคารเรียน 
9 หลัง มีอาคารหอประชุม 1 หลัง โดยพระมหาระมัด โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดบางแวก ใช้ชื่อโรงเรียนพณิชย
การธนบุรี เปิดสอนด้านการบัญชี โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในปี พ.ศ.2514 ได้
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในปี 
2516 ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เพ่ือสนองความต้องการของประเทศ ในเรื่องการขาดแคลน
ครูอาชีวศึกษา ในปี 2537 เปิดหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในปี 2558 เปิด
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการตลาด 
 

 ในปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เปิดสอนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) มีจำนวน
นักเรียน นักศึกษา 2162 คน ได้มีการทำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน และการ
บริการงานของสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาสามารถมีงานทำและศึกษาต่อได้ 100 
% ซึ่งเป็นการผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและยังขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ในเรื่องการขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงาน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา สามารถสอบผ่าน
คะแนน V-net ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจำนวน 504 คน และมีสอบ Echo-VE อยู่ในระดับ 2 ของ
ประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อม่ันต่อสถานประกอบการและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน โดยวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ในการจัดทางนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีสถานประกอบการ
และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานต่างประเทศในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
การจัดการศึกษา 
  จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

http://www.panitthon.ac.th/
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3. ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
ประกอบด้วย 2 ประเภทวิชา คือ 
1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม ประกอบด้วย 
     1) สาขาวิชาการบัญชี 
     2) สาขาวิชาการตลาด 
     3) สาขาวิชาการเลขานุการ 
     4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     1) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สภาพชุมชน 
  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และเป็น 1 ใน 15 
เขต ที่ตั้งอยู่ในเขตฝั่งธนบุรีเดิม  
ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ 17.18 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับแนวท้องที่สำนักงานเขตข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรด เขตตลิ่งชัน   
ทิศใต้  จรด เขตจอมทองและเขตบางบอน 
ทิศตะวันออก  จรด เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี  
ทิศตะวันตก  จรด เขตบางแค 

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   
อยู่ห่างจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร 
 

พ้ืนที่การปกครอง 
แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ 

-  แขวงบางหว้า  มีพ้ืนที ่ 4.86  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงบางด้วน  มีพ้ืนที ่ 3.52  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงบางแวก  มีพ้ืนที ่ 1.50  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงบางจาก  มีพ้ืนที ่ 1.86  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงคลองขวาง  มีพ้ืนที ่ 2.65  ตารางกิโลเมตร 
-  แขวงปากคลองภาษีเจริญ มีพ้ืนที ่ 0.50  ตารางกิโลเมตร 
-  แขวงคูหาสวรรค์  มีพ้ืนที ่ 2.29  ตารางกิโลเมตร 
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ชุมชนจำนวน 54 ชุมชน 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
การคมนาคม 
ถนนสำคัญ  ม ี 8  สาย  คือ 

1. ถนนเพชรเกษม  ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองพระยาราชมนตรี 
2. ถนนเทิดไท  ตั้งแต่คลองดาน  ถึงคลองราชมนตรี 
3. ถนนบางแวก  ตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  ถึงคลองลัดตากลั่น 
4. ถนนราชมนตรี  ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 58  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 
5. ถนนรัชมงคลประสาธน์ ตั้งแต่ถนนเทอดไท ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ 
6. ถนนศาลธนบุรี  ตั้งแต่ถนนเทอดไท (พัฒนาการ) ถึงถนนเอกชัย 
7. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม  ถึงคลองบางเชือกหนัง 
8. ถนนราชพฤกษ์  ตั้งแต่แยกเพชรเกษม-ราชพฤกษ์  ถึงคลองบางเชือกหนัง 

     
ซอยสำคัญที่เชื่อม 2  ถนน  เป็นทางลัดได้  3  ซอย  คือ 

1. ซอยเพชรเกษม 48 เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนบางแวก 
2. ซอยเพชรเกษม 58 เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก)  
3. ซอยเพชรเกษม 23  เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเทิดไท 

คลองและลำกระโดงสาธารณะ 
คลองสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการคมนาคม และระบายน้ำ  คือ 
 -  คลองบางกอกใหญ่          -  คลองภาษีเจริญ 
 -  คลองพระยาราชมนตรี           -  คลองบางจาก 
 -  คลองบางแวก          -  คลองบางเชือกหนัง 
สภาพสังคม 
  1. สถานศึกษา มีสถานศึกษาของสังกัดเขตภาษีเจริญ  13  โรงเรียน  โรงเรียนเอกชน  13  โรงเรียน  
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  7  โรงเรียน  ระดับอุดมศึกษา  2  แห่ง  โรงเรียนในสังกัดเขตภาษีเจริญ 
สอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียนคือ 

1. โรงเรียนวัดนิมมานรดี       
2. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
3. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี     
4. โรงเรียนวัดทองศาลางาม    
5. โรงเรียนวัดโคนอน     
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6. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย    
7. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว 
8. โรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ) 
9. โรงเรียนบางจาก 
10. โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 
11. โรงเรียนวัดโตนด 
12. โรงเรียนวัดกำแพง 
13. โรงเรียนวัดตะล่อม 
 

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในท้องที่ เขตภาษีเจริญ จำนวน 6 โรงเรียน คือ 
-  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  มี  1  แห่ง คือ 

1. โรงเรียนวัดนาคปรก 
 

-  สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  มี  5  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ   
2. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์   
3. โรงเรียนวัดรางบัว 
4. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
5. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

 
ระดับอุดมศึกษา  มีของกระทรวงศึกษาธิการ  1  แห่ง  และทบวงมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  คือ  

1. กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเอกชน  คือ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 
โรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตและเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 13 แห่งคือ 

1. โรงเรียนเผดิมศึกษา  
2. โรงเรียนผดุงกิจ  
3. โรงเรียนสุภาคมศึกษา 
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  
5. โรงเรียนทองพูน  
6. โรงเรียนสุจิณณ์วดี 
7. โรงเรียนสถาพรศึกษา  
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8. โรงเรียนฐานปัญญา  
9. โรงเรียนอนุบาลดารวี 
10. โรงเรียนสุธรรมศึกษา  
11. โรงเรียนชาญกิจวิทยา 
12. โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา  
13. โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 
 

  2. สถานที่ทางศาสนา วัดในพระพุทธศาสนา มี 27 วัด แบ่งเป็นวัดอารามหลวง จำนวน 6 วัด และวัด
ราษฎร์ จำนวน 21 วัด 
- อารามหลวง  มี  6  วัด  คือ 

1. วัดปากน้ำภาษีเจริญ   
2. วัดนวลนรดิศ    
3. วัดนางชีวรวิหาร 
4. วัดอัปสรสวรรค์ 
5. วัดคูหาสวรรค์ 
6. วัดนางชีวรวิหาร 
7. วัดนิมมานรดี 

  
- วัดราษฎร์  มี  21  วัด  คือ 

1. วัดนาคปรก    
2. วัดเพลง 
3. วัดทองศาลางาม   
4. วัดกำแพงแขงปากคลอง 
5. วัดประดู่บางจาก   
6. วัดยาง 
7. วัดวิจิตรการนิมิต   
8. วัดบางแวก 
9. วัดมะพร้าวเตี้ย   
10. วัดอ่างแก้ว 
11. วัดจันทร์ประดิษฐาราม  
12. วัดปากน้ำฝั่งใต้  
13. วัดนก    
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14. วัดตะโน 
15. วัดโตนด    
16. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 
17. วัดกำแพงแขวงบางแวก  
18. วัดไชยฉิมพลี 
19. วัดตะล่อม    
20. วัดรางบัว 
21. วัดโคนอน 
 

- วัดในคริสต์ศาสนา  มี 1  แห่ง คือ   
1. วัดนักบุญเปรโต 

 

ศาลเจ้า  มีจำนวน  6  แห่ง 
-  ศาลเจ้าที่อยู่ในความดูแลของเขต  มี 3 แห่ง  คือ 

1. ศาลเจ้ารางบัว    
2. ศาลเจ้ากวนอู 
3. ศาลเจ้าพระลักษณ์ 

-  ศาลเจ้าของเอกชน  มี  3  แห่ง  คือ  
1. ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ 
2. ศาลเจ้าพ่อไฟ 
3. ศาลเจ้าเจี่ยเทพธิดา 

 

  3.  การสาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่  คือ 
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดกรุงเทพมหานคร  2 แห่ง  คือ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 

 

และยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก  4  แห่ง  คือ 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขายายทวดมาก 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขาแย้มเหยิน  เสมากุล 
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขาวัดกำแพง 
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขานางโกย  เอี่ยมสะอาด 
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-  ศูนย์ฯ ของรัฐบาล  1  แห่ง  คือ   
1. สถานีกาชาดที่  11 (วิเศษนิยม)  สภากาชาดไทย 

 

-  โรงพยาบาลเอกชน  มี  3  แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลพญาไท 3  
1. โรงพยาบาลบางไผ่  
2. โรงพยาบาลเพชรเกษม 
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2.2. แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 478 77 0 555 

ปวช.2 433 62 0 495 

ปวช.3 397 64 0 461 

รวม ปวช. 1308 203 0 1511 
 

   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 611 367 60.07 

ปวส.2 369 279 75.61 

รวม 980 646 65.92 

   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 463 430 92.87 

ปวส.2 369 233 63.14 

รวม 832 663 79.69 

   
 
 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 272 13 285 

ปวส.2 195 51 246 

รวม ปวส. 467 64 531 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

56 56 56 

ข้าราชการพลเรือน 2 - - 

พนักงานราชการครู 3 3 3 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 3 3 3 

เจ้าหน้าที่ 23 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 62 62 62 

รวมทั้งสิ้น 102 62 62 

   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 6 5 11 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 0 1 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

รวมทั้งสิ้น 7 5 12 

   
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 

อาคารปฏิบัติการ 7 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 18 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 44343990.00 

งบดำเนินงาน 3875800.00 

งบลงทุน 10000000.00 

งบเงินอุดหนุน 15064295.00 

งบรายจ่ายอื่น 946400.00 

รวมทั้งสิ้น 74230485.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
   ความรู้ คู่ความดี ต่อตรงเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
  อัตลักษณ์ 
   มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
   สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรแห่งการสร้างภูมิปัญญาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
  พันธกิจ 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กำหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้  
    

 พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
   พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเป็นพลโลกดิจิทัลที่เข้มแข็ง 
    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ 
    พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    พันธกิจที่ 5 บริการวิชาการและวิชาชีพและสื่อความรู้สู่สังคม 
    พันธกิจที่ 6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้เรียน 
    พันธกิจที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับสาขาวิชา มีสมรรถนะวิชาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 4. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเน้นสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่  
 5. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการวิชาการ วิชาชีพที่ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย  ICT  
 4. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 6. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. ปลูกจิตสำนึกของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 8. ยกระดับการให้บริการวิชาชีพและวิชาชีพสู่สังคมและชุมชน  
กลยุทธ์ 
  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
    1.จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการและพลโลกดิจิทัลที่เข้มแข็ง 
    2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาและวิจัยนวัตกรรม 
    3.บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้สู่สังคม 
    4.พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
    5.บริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 - 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเพชรนภา ปะกาเว  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอิมรอน สวามิภักดิ์  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางสาวภัททชฎา คําพวง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอนิรุทธิ์ ซัง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวภัททชฎา คําพวง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีน
ด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายพรชัย รอดเจริญ  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีน
ด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอนิรุทธิ์ ซัง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีน
ด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางไพรินทร์ เบญจชย  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีน
ด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System 
Innovation) Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีน
ด้วยเทคโนโลยีเสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางสาวธนาวดี บานแย้ม  
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม  
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอิมรอน สวามิภักดิ์  
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางสาวภัททชฎา คําพวง  
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอนิรุทธิ์ ซัง  
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์  
การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีเพ่ือจัด
ทำงานการเงินให้มีคุณภาพของสำนักงานพิภัทราการบัญชี
ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ (Oral Presentatlon) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สถาบันการ
อาชีวศึกษา

กรงุเทพมหานคร 

นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์  
การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีคุณภาพ ด้วย
โปรแกรม Excel Barcode ประเภทการนำเสนอภาคโปสเตอร์ 
(Poater Presentation) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
สถานบันการ
อาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธนพร ขันเงิน  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกฤษฎาวุฒิ เจริญใหญ่  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายณัฐชนน เกตหอม  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายดนัย สังสะโอภาส  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายธีระกูล ปัทมะ  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายพีรพัฒน์ อุ่นเรือน  
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking gel 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายโกเมน ช่อกระถิน  
ประเภทที ่๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายณัฐชนน วิเชียรอินทร์  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายธีระกูล ปัทมะ  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภวิชญ์ โตบัว  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอนุวิท ศรีชัยทัศน์  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายวายุ แซ่อุ้ย  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

นายอนุวัฒน์ ศิริปาลกะ  
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเทคโนโลยี
เสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเทคโนโลยี
เสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
Zhong web n แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเทคโนโลยี
เสริมจริง (AR) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว

กรุงเทพ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศกึษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏบิัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที ่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่ ห ้องเร ียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2563  

 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
              4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน โดยความร่วมมือ
ของครูที่ปรึกษา และทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

     1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรกเข้าจำนวน  663 คน 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรกเข้าคิด

เป็นร้อยละ 92.76 
     1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับนักเรียน 

นักศึกษา ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  
1.2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระจำนวน 62 คน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับภาค ได้ 3 ดาว 
     1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะมีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจโดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 

 
1.3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 
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     1.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมดจำนวน 48 ชิ้น 
        1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัล

จากการประกวดระดับชาติ 0 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 3 รางวัล ระดับสถานศึกษา 45 รางวัล 
        1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1.มีกระบวนกาารในการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำ

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 2. นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ได้ใช้ปรธยชน์ในสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

 
1.4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

   สถานศึกษาจัดให้มีการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในทุก
ระดับ 

   1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 12 รางวัล 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ : จำนวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 0 รางวัล ระดับ

ภาค 3 รางวัล ระดับจังหวัด 9 รางวัล  
   1.4.3) ผลสะท้อน : มีรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการให้การยอมรับในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพผู้เรียน 
 

 1.5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรีนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
   1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 678 คน 
   1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 96.03 
   1.5.3) ผลสะท้อน : 1. มีรายงานผลที่ชัดเจน 2.สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกใฟ้

การยอมรับผู้เรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 1.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-

net) - คน 
   1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-net) ร้อยละ - 
   1.6.3) ผลสะท้อน : 1.มีการรายงานผลที่ชัดเจน 2. สถานประกอบการและสถานศึกษา ให้การ

ยอมรับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จากการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
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1.7. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
      ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีง านทำ 

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
 1.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงาน

ทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 615 คน 
   1.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี

งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 92.76 
   1.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 
              4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน โดยความ
ร่วมมือของครูที่ปรึกษา และทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
                          2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรกเข้า
จำนวน  663 คน 
                          2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรก
เข้าคิดเป็นร้อยละ 92.76 
                          2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 

2.2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                          2.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 62  คน 
                          2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับภาค ได้ 3 ดาว 
                          2.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจโดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรและ
หน่วยงานภายนอก 
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2.3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา และ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 
                          2.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด
จำนวน 48 ชิ้น 
                          2.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดระดับชาติ 0 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 3 รางวัล ระดับสถานศึกษา 45 
รางวัล 
                          2.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1.มีกระบวนกาารในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 2. 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้ใช้ปรธยชน์ในสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 

2.4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   สถานศึกษาจัดให้มีการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในทุก
ระดับ 
                          2.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 12 รางวัล 
                          2.4.2) เชิงคุณภาพ : จำนวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 0 รางวัล 
ระดับภาค 3 รางวัล ระดับจังหวัด 9 รางวัล  
                   การยอมรับในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพผู้เรียน 
 

2.5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
                          2.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 678 คน 
                          2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อย
ละ 96.03 
                          2.5.3) ผลสะท้อน : 1. มีรายงานผลที่ชัดเจน 2.สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายนอกใฟ้การยอมรับผู้เรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                          2.6.1) เช ิงปริมาณ : จำนวนผู ้เร ียนที ่ม ีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้าน
อาชีวศึกษา (V-net) - คน 
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                          2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที ่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) ร้อยละ - 
                          2.6.3) ผลสะท้อน : 1.มีการรายงานผลที่ชัดเจน 2. สถานประกอบการและสถานศึกษา 
ให้การยอมรับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) จากการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

2.7. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
     ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ 
                          2.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 615 คน 
                          2.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
92.76 
                          2.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 
              4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
3.1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน โดย
ความร่วมมือของครูที่ปรึกษา และทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                          3.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรกเข้า
จำนวน  663 คน 
                          3..1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรก
เข้าคิดเป็นร้อยละ 92.76 
                          3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  

3.2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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                          3.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2042 คน 
                          3.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแรก
เข้าคิดเป็นร้อยละ 93.48 
                          3.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ที่หลากหลาย 
 

3.3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                          3.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 62 คน 
                          3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับภาค ได้ 3 ดาว 
                          3.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจโดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรและ
หน่วยงานภายนอก 
 

3.4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 
                          3.4.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด
จำนวน 48 ชิ้น 
                          3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดระดับชาติ 0 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 3. รางวัล ระดับสถานศึกษา 45 
รางวัล 
                          3.4.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1.มีกระบวนกาารในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 2. 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 

3.5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      สถานศึกษาจัดให้มีการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่สำนักคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนดในทุกระดับบ 
                          3.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 12 รางวัล 
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                          3.5.2) เชิงคุณภาพ : จำนวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 0 รางวัล 
ระดับภาค 3 รางวัล ระดับจังหวัด 9 รางวัล  
                          3.5.3) ผลสะท้อน : มีรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยงานภายนอกและสถาน
ประกอบการให้การยอมรับในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพผู้เรียน 
 

3.6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    ร้อยละของผู ้เรียนที ่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั ้งแรกเทียบกับผู้เรีนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
                          3.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 678 คน 
                          3.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อย
ละ 96.03 
                          3.6.3) ผลสะท้อน : 1. มีรายงานผลที่ชัดเจน 2.สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายนอกใฟ้การยอมรับผู้เรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3.7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                          3.7.1) เช ิงปริมาณ : จำนวนผู ้เร ียนที ่ม ีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้าน
อาชีวศึกษา (V-net) - คน 
                          3.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที ่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) ร้อยละ - 
                          3.7.3) ผลสะท้อน : 1.มีการรายงานผลที่ชัดเจน 2. สถานประกอบการและสถานศึกษา 
ให้การยอมรับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่มีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) จากการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 

3.8. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
     ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ 

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
                          3.8.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 615 คน 
                          3.8.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
92.76 

3.9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 



 

39 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2563  

 

                          3.9.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 7 กิจกรรม 
                          3.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมมกิจกรรมบริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา  
                          3.9.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก สถานศึกษาอื่นๆ ให้การยอมรับยกย่อง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีในการให้บริการชุมชนและจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
 

 2) จุดเด่น  
              1. ผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97 ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
              2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ - ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ " - " 
              3. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.03 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
              4. ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
              5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.76 ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
              6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริหารชุมชน การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
              7. ผู ้เรียนร้อยละ 93.48 มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้รับผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค และมีผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในระดับชาติ ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
                1. พัฒนาผู้เรียนด้ารนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น 
                2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น 
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                3. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
 

           4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรค์ หรืองานวิจัยให้เข้า
ร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
                2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
                3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 

 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
            สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื ่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน มีการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา อีกท้ังยังมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 สาขาวิชา 
            1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ได้ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
            1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
              1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 2 สาขาวิชา 
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              1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 22.22 
              1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชา 

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
              1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 
              1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อกำหนดหน่วยการจัดการ
เรียนรู ้ที ่ม ุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู ้มีการบูรณษการคุณธรรม จริยธรร ม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที ่เหมาะสม มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
              1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือสถานศึกษาอื่น ให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 

1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
              1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 62 คน 
              1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
              1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

              2.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 
              2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อกำหนดหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
              2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือสถานศึกษาอื่น ให้การยอมรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
              2.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 62 คน 
              2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
              2.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 
              2.3.1) เชิงปริมาณ :  
         1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 62 คน 
         2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 62 คน 
         3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 62 คน 
         4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 62 คน 
         5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
62 คน 
              2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 100 
              2.3.3) ผลสะท้อน : มีการรายงานผล 
 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
              ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
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              2.4.1) เชิงปริมาณ :  
   1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 62 คน 
   2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 62 คน 
   3. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 62 คน 
   4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ในการเรียน 62 คน 
   5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน ๆ  62 คน 
              2.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
              2.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   

2.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                      สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เร ียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเร ียนการสอนในชั ้นเร ียนได้เต ็มศักยภาพ 
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจำนวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
                 2.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน
การจัดการเรียนการสอน 56 ห้อง 
                 2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 62.22 
                 2.5.3) ผลสะท้อน : - 
 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม

แผนการพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉลี่ยจากจำนวนครูทั้งหมด ร้อยละ 100 
                 3.1.1) เชิงปริมาณ :  
                              1. จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
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                              2. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 62 คน 
                              3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 62 คน 
                              4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
                              5. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ 62 คน 
                 3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
                 3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับ ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 3.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 
                 3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                 3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาในทุกภาคส่วน 
 

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                      ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา บนพื้นฐานของงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3.3.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1000/1000 Mbps สำหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
                 3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัด
การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำผลจากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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                 3.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
                 3.4.1) เชิงปริมาณ :  
       1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  
      2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  
                 3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบ 5 
ขั ้นตอน ดังนี ้ 1) เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพใน
การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                 3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี อีกท้ังยังมีสถานประกอบการทำความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
 

3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                      สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                 3.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั ้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู ้เร ียน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                 3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
 

3.6.อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
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     สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งานของผู้เรยีน 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                 3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนา
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
                 3.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการ
ใช้งานของผู้เรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                 3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่อง 
 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 

รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
                 3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
                 3.7.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
                 3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 

3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                     สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
                 3.8.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 100 
                 3.8.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยา
บริการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ผู้ที่สนใจ ศูนย์วิทยบริการมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนใช้บริการศูนย์วิทยบริการห้องมุดไม่น้อย
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กว่าทร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับคุณภาพ 
“ยอดเยี่ยม” 
                 3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 

3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างเต็มศักยภาพ 
                 3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์ เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา 1000/1000 Mbps 
                 3.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเเหมาะสม
กับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแลและบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
                 3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 

3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ โดยบริหาร
จัดการผ่านงบประมาณของสถานศึกษาที่มี่อยู่ 
                 3.10.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 56 ห้อง 
                 3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน 100 
                 3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
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4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
    สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  
                 4.1.1) เชิงปริมาณ :  

  1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี  

                 4.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 
5 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1) เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                 4.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 
 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                      สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                 4.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั ้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู ้เร ียน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                 4.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริการชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องมาโดยตลอด 
                 4.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 7 กิจกรรม 
                 4.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
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                 4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก สถานศึกษาอื่นๆ ให้การยอมรับ ยกย่อง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
 

4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                      สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างเต็มศักยภาพ 
                 4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา 1000/1000 Mbps 
                 4.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเเหมาะสม
กับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแลและบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
                 4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ โดยบริหาร
จัดการผ่านงบประมาณของสถานศึกษาที่มี่อยู่ 
                 4.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 56 ห้อง 
                 4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน 100 
                 4.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

2) จุดเด่น  
1. ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอด
เยี่ยม" 
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2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ผล
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                3. ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
"ยอดเยี่ยม" 
                4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเ มินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                5. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ คิด
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 100 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                6. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                7. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งานของผู้เรยีน 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยประโยชน์สำหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ผลการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                9. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                10. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
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เรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 84.38 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                 11. ครูผู ้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย ใช้สื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 96.38 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                12. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ซึ่ง
สถานศึกษาได้จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีครบทั้ง 5 ขั้นตอน ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                13. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                14. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
                15. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
      สถานศึกษาควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
      ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม กำหนดรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
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  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  
              1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
              1.1.1) เชิงปริมาณ :  
                           1. ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 62 คน 
                           2. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีจำนวน 62 คน 
                           3. มีการนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 62 คน 
                           4. มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 62 คน 
                           5. มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่จำนวน 62 คน 
                           6. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 
              1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
              1.1.3) ผลสะท้อน : มีรายงานผลที่ชัดเจน 
 
 1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการใช้ระบบ RMS  
              1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 
              1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
              1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
 
 1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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              1.3.1) เชิงปริมาณ : มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1000/ 1000 Mbps สำหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกาาครบทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
              1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
              1.3.3) ผลสะท้อน : มีการรายงานผล 
 

1.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
            สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดทรัพยากรทางการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
              1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
              1.4.2) เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั ้งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ มีการจัดให้ครูพิเศษ ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีการระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
   1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
             สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน และบริการวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
              1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 7 กิจกรรม 
              1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ 
              1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก สถานศึกษาอื่นๆ ให้การยอมรับ ยกย่อง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
              1.1) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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        สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 
              1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมดจำนวน 
48 ชิ้น 
              1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดระดับชาติ 0 รางวัล ระดับภาค 0 รางวัล ระดับจังหวัด 3 รางวัล ระดับสถานศึกษา 45 รางวัล 
              1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1.มีกระบวนกาารในการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 2. นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ได้ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 

1.2 การจัดการเรียนการสอน 
                1.2.1) เชิงปริมาณ :  

1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 62 คน 
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 62 คน 
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย 62 คน 
4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 62 คน 
5. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 62 คน 
                1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 100 
                1.2.3) ผลสะท้อน : มีการรายงานผล 
 

3. ด้านเสริมสร้างการเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ 
 สถานศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยให้ความรู้และ

จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเขียนแผนธุรกิจ ขายออนไลน์ วางแผนทางการเงินและการออม พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีศักยภาพสูงสู่
มาตรฐานสากล   
               3.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับความรู้และจัดประสบการณ์ความเป็นนักธุรกิจยุค
ใหม่ 62 คน เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 30 คน  
               3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา
จังหวัด ได้ระดับ 3 ดาว 
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               3.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะมีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจโดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรและ
หน่วยงานภายนอก 
 

  2) จุดเด่น  
      1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
      2. การเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 
      3. ครูผู้สอนมีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
      4. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยการระดมทรัพยากร ร่วมสนับสนุน เพ่ือ
การจดัการทรัพยากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
      5. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
      6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 
 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
         1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 
         2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยให้ความรู้
และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 
     4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
         1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น 
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         2. ว ิทยาลัยติดตาม ช่วยเหลือให้น ักเร ียนที ่สำเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพหรือเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเองโดยวิทยาลัยสนับสนุนทุนหรือเครื่องมือประกอบกิจการ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 19 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 76.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
□ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
□ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 



 

59 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2563  

 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 □ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 40.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
□ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 96.36 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 76 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 94.15 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.02 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) □ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) □ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 □ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) □กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่

กำหนดเพิ่มเตมิ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวช.  
2. โครงการจ้างครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  
3. โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ทดสอบทางการศ ึ กษาระด ับชาต ิ  ด ้ าน
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. 2  

4. โครงการศิลปะการดำเนินชีว ิตในเมืองหลวง
อย่างมีความสุข  

5. โครงการการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชี (Smart Biz)  

6. โครงการการศึกษาดูงานเพ่ือก้าวเพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นเลิศในโลกธุรกิจ  

7. โครงการMARKETING FAIR  
8. โครงการการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.  
9. โครงการคอมพิวเตอร์ปริทัศน์  

 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาจีน
เพื ่อพัฒนาเตรียมความพร้อมผู ้เรียนสู ่สากล    
มาตรฐานนานาชาติ  

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ   
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

 
     ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อม   
     ผู้เรียนสู่สากลมาตรฐานนานาชาติ  
12. โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทักษะการ 
     นำเที่ยวนอกสถานที่ของแผนกวิชาการ   
     ท่องเที่ยว  
13. โครงการการศึกษาดูงานเพื่อก้าวเพื่อก้าวสู่  
     ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ ปวส.1 แผนกโลจิ 
     สติกส์และงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์และ 
     บริการ เทคโนโลยี ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2020 
14. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตัลและ 
     บุคลิกภาพนักเรียนสู่การเป็น Smart Digital  
     Guide  

15     15. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา  
16. โครงการรักการอ่านตามศาสตร์พระราชา  
17. โครงการการประชุมวิชาการองค์การนัก  
     วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
18. โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อประเมิน 
     องค์การมาตรฐานดีเด่น  
19. โครงการการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการ 
     ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
     อาชีวศึกษา(ระดับจังหวัด,)  
20. โครงการพัฒนางานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
      และประกอบธุรกิจ  
21. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน 
      กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
21.1 กิจกรรมผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็น      
       ผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ    
       2563  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

21.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสร้างผู้ประกอบการใหม่  
       ประจำปีงบประมาณ 2563  
21.3 กิจกรรมส่งเสริมผู ้ประกอบการใหม่ และ

ธุรกิจต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563  
21.4 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในการใช้

เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563 
22. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา2562 สนาม
สอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

23. โครงการทดสอบมาตรบานวิชาชีพ ปีการศึกษา
2562 และสอบประจำภาคเรียน  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้      1. โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวช.                    
   2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ   
       วิชาการ 
   3. โครงการสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน 
       อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน 
       ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษาระดับ ปวส  

 4. โครงการศิลปะการดำเนินชีวิตในเมืองหลวง    
    อย่างมีความสุข  

     5. โครงการการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูป 
        ทางการบัญชี (Smart Biz)  
     6. โครงการการศึกษาดูงานเพื่อก้าวเพื่อก้าวสู่  
        ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ  
     7. โครงการMARKETING FAIR  
     8. โครงการการนำนักเรียน นักศึกษาเพ่ือก้าวสู่   
        ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ ปวส.  
     9. โครงการการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา  
         แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

    10. โครงการคอมพิวเตอร์ปริทัศน์  
    11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาจีน  
         เพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สากล 
          มาตรฐานนานาชาติ  
     12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ 
          ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อม   
          ผู้เรียนสู่สากลมาตรฐานนานาชาติ  
     13. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 
          อย่างมืออาชีพ  
     14. โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
          นิเทศติดตามนักเรียนฝึกอาชีพร่วมกับสถาน 
          ประกอบการ  
     15. โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทักษะการ       
          นำเที่ยวนอกสถานที่ของแผนกวิชาการ 
          ท่องเที่ยว  
     16. โครงการการศึกษาดูงานเพ่ือก้าวเพื่อก้าวสู่ 
          ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ ปวส.1 แผนกโลจิ 
          สติกส์และงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์และ 
          บริการ เทคโนโลยี ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2020 
     17. โครงการการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  
     18. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน  
           กลุ่มผู้เรียน  
     19. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตัลและ  
          บุคลิกภาพนักเรียนสู่การเป็น Smart   
          Digital Guide 
     20. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา  
     21. โครงการรักการอ่านตามศาสตร์พระราชา  
     22. โครงการการประชุมวิชาการองค์การนัก  
          วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

     23. โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อประเมิน 
          องค์การมาตรฐานดีเด่น  
     24. โครงการการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ 
          การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
           อาชีวศึกษา  
      25. โครงการพัฒนางานส่งเสริมผลิตผลการค้า  
           และประกอบธุรกิจ  
      26. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน  
           กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
      26.1 กิจกรรมผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็น  
             ผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปี 
             งบประมาณ 2563  
      26.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสร้างผู้ประกอบการ 
             ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563  
      26.3 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และ 
             ธุรกิจต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563  
      26.4 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในการ 
             ใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ ปีงบประมาณ    
             2563 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

    1. โครงการศิลปะการดำเนินชีวิตในเมืองหลวง 
        อย่างมีความสุข  

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร  
        อย่างมืออาชีพ  

3. โครงการเยี่ยมบ้านตามศิษย์  
4. โครงการการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  

       นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  
        (ระบบปกติ)  

5. โครงการการธนาคารโรงเรียน  
6. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส.  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

7. โครงการจิตอาสา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
8. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา  
9. โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  

       จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 
       อาชีพนักบัญชี  

10. โครงการการสานสัมพันธ์น้องพ่ี แผนกวิชาการ 
         ตลาด  

11. โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยา  
     เสพติดโลก  
12. โครงการวันต่อต้านเอดส์โลก  
13. โครงการการประชุมวิชาการองค์การนัก 
     วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
14. โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อประเมิน 
     องค์การมาตรฐานดีเด่น  
15. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 16.โครงการส่งเสริมความรักชาติ  
     ศาสนา พระมหากษัตริย์  
17. โครงการการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง  
     และมีความสุข  
18. โครงการดูแลผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติดใน  
     สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
19. โครงการการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจนักเรียน  
     นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
20. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  
21. การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน  
     นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
     (ระบบปกติ)  
22. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  
23. โครงการOPEN HOUSE วิทยาลัย 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

     พณิชยการธนบุรี 
24. โครงการแนะแนวศึกษาต่อและจัดหางาน  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ  
    สถานประกอบการ  
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และนิเทศ 
    การเรียนการสอน  
3. การแนะแนวประชาส้มพันธ์รับสมัครนักเรียน  
   นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)ใน 
   ต่างจังหวัด  
4. ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองภาค 
    เรียนที่ 1-2 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ 
    สถานประกอบการ  
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน  
4. โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
    เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ   
    สอน  
2. โครงการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล   
   และการประเมินตนเองของครูสายงานการสอน  
   (Individual Development Plan : ID PLAN)  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. โครงการการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
   อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร   
   วิทยาลัย  
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5. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล  
    โบรชัวร์ วารสาร "ธนบุรีสัมพันธ์" หนังสืออ 
    มุทิตานุสรณ์ และขอจัดซื้อป้ายไฟ   
    ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  
6. โครงการทำบัตรนักเรียน นักศึกษาสำหรับ 
   นักเรียน นักศึกษาใหม่  
7. โครงการการเช่าสัญญาณอินเตอร์ วิทยาลัย 
   พณิชยการธนบุรี  
8. โครงการการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภายใน 
    สถานศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน 11 ด้าน)  
9. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน 

       ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
10. โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ   
     เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา  
11. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายต่างๆ  
12. โครงการการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่าง 
     มีคุณภาพ  
13. โครงการการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
     คอมพิวเตอร์ 832  
14. โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ  
     และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา    
     ประจำปีการศึกษา 2563  
15. โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตำแหน่ง 
     ลูกจ้างชั่วคราว)  
16. โครงการการบริการรักษาความปลอดภัย  
17. โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
     วพธ.  
18. โครงการจัดหาพนักงานทำความสะอาด  
19. โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
     วิทยาลัยและยานพาหนะ  
20. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ 
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     การศึกษา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา  
21. โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย 
     ผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1-2  
22. โครงการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอน 
     ห้องพยาบาล  
23. โครงการการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  
24. โครงการการรองรับการประกันคุณภาพ 
     ภายใน 2562 และประกันคุณภาพภายนอก    
     2562 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน 
     คุณภาพยุค 4.0  
25. โครงการการพัฒนางานส่งเสริมผลิตผล   
     การค้าและประกอบธุรกิจ  
26. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและ 
     แผนพัฒนาสถานศึกษา  
27. โครงการตาข่ายก้ันนก อาคาร1  
28. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
     พระราชดำริ  
29. โครงการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์  
30. โครงการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่นักเรียน  
     นักศึกษา 31.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
     นักเรียน นักศึกษา 32.โครงการรณรงค ์

         สุขอนามัยในโรงอาหาร "ร่วมมือเก็บภาชนะ  
         เพ่ือพวกเรา"  

33. โครงการการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจนักเรียน  
         นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  

34. โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และ  
     หนังสือพิมพ์ 35.โครงการศึกษาดูงานจาก 
     หน่วยงานภายนอก  
36. โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา  
37. จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  
38. จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการ  
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     นักเรียน นักศึกษา  
39. จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความ 
     ร่วมมือ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน  
3. โครงการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล   
   และการประเมินตนเองของครูสายงานการสอน  
   (Individual Development Plan : ID PLAN)  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
    เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา  
5. โครงการการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร์ 832  
6. โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และ 
    หนังสือพิมพ์ 7.โครงการการแนะแนว 
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
    แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ใน   
    ต่างจังหวัด  
8. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
    (Fix it Center Thailand 4.0)  
9. โครงการคนพันธุ์ R ช่วยสร้าง ช่วยซ่อม ช่วย  
   สอน  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการลงนามความร่วมมือ  
2. โครงการประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงในสถาน 
   ประกอบการ  
3. โครงการการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ 
   สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น  
4. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  
5. โครงการการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภายใน 
   สถานศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน 11 ด้าน)  
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6. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน 
   ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
7. โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
   เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "การ 
   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"  
2. โครงการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
   งานสร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษาและครู 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ท่ีอยู : 20 ซอยบางแวก 3 ถนนจริญสนิทวงศ 13

แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

โทร: 024670571 

E-mail: bangkok19@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

7 (ปวช.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1511 (ปวช.) 

531 (ปวส.)

จำนวนครู

62

ผูอำนวยการ นางบัญชาลักษณ

ลือสวัสด์ิ

โทร 0862674341

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

93.61
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 92.77 95.45

2. การจัดการอาชีวศึกษา 92.20 94.15

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 85.00

รวม 92.20 93.61
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ท่ีอยู : 20 ซอยบางแวก 3 ถนนจริญสนิทวงศ 13

แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

โทร: 024670571 

E-mail: bangkok19@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

7 (ปวช.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1511 (ปวช.) 

531 (ปวส.)

จำนวนครู

62

ผูอำนวยการ นางบัญชาลักษณ

ลือสวัสด์ิ

โทร 0862674341

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

93.61
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 92.77 95.45

2. การจัดการอาชีวศึกษา 92.20 94.15

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 85.00

รวม 92.20 93.61

ประเด็นที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 94.78 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 72.00 68.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 95.79 97.89

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52.00 52.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60.00 40.00
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