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บทสรุปผูบ้รหิารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชวีศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี ้
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .......34......... ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  .........-.......... ตัวบ่งชี้    

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  .........7.......... มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  .........-.......... มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชวีศึกษาโดยหนว่ยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จุดเด่น 
1.   โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  รูปแบบการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย 

MODEL D-STUDENTS จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ 
ประจ าปี 2557 ประกอบด้วย 1)  D=Diamond of IRPCT  เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของวิทยาลัยโดยจัดกิจกรรมฐานในเรื่อง รักตัวเอง รักครู รักเพื่อน รัก
สถาบัน รักและเป็นคนช่วยเหลือสังคม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) S=Safety Learning 
เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในเรื่องของความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนตระหนักท่ีจะยึดถือและปฎิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยจึงจัดอบรมให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาใหม่ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา)3T= Trust the Teachers การรวมกันเป็นทีม การสานสัมพันธ์รุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง ให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่ง ใจเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคี5) D= Spirit จัดกิจกรรมด้วย
คุณธรรม8ประการด้วยการบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี6)E=Etiquette ความมีจรรยา
มารยาท พัฒนานักศึกษาโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านคุณธรรม ให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา
ด้านวัฒนธรรม การจัดอบรมวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
7) N=New Comer Programมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในเรื่องระเบียบวินัย การอยู่รวมกัน 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉล่ีย 

1 5 5 5 5 4 - 4 5 5    38 4.75 
2 5 5 5 5 5        25 5.00 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.91 
4 5            5 5.00 
5 5 5           10 5.00 
6 5 5 5 5         20 5.00 
7 5 5           10 5.00 

  

 
  

 

มาตรฐานที ่

ตัวบ่งช้ีที ่
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การแต่งกาย การใช้ระบบสารสนเทศในการเรียน การใช้บริการต่างๆ ท่ีวิทยาลัยจัดให้ 8) T=Tour 
the Factory จัดให้นักศึกษาใหม่ เยี่ยมชมสถานประกอบการโรงงาน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความ
ตื่นตัวในการเรียนรู้ และ9) S=Sound Mind เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเยาวชนในเรือ่งยาเสพติด และ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการน าไปใช้การด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

2. โครงการ IRPCT จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนน้อง 200 แห่งถวายพ่อ ได้รับรางวัลโครงการ
ส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ในการจัด
มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีท่ี2พ.ศ. 2557 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารโดย
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ   

1) ป้องกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีช ารุดและอุปกรณ์ใน
การเรียนที่ไม่พร้อม   

2) ปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้งาน   
3) พัฒนาคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน   
4) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้เป็นผู้จิตอาสา มีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และ 
5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรที่ให้การสนับสนุน ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่

พ.ศ.2556-2566 ในรูปแบบการจัดคา่ยงบประมาณสนับสนุนตามระดับรางวัลท่ีได้รับ แต่ควรมีการ
ปรับปรุง เอกสารรายงานโครงการของผู้เรียนกรณีท่ีจัดท ารายงานตามรูปแบบงานวิจัย การเขียน
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ครูควรแนะน าและตรวจสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของการจัดท ารายงานการวิจัย และสอดคล้องกับสมรรถนะสาขาของผู้จัดท า โดยเฉพาะในสาขา
การบัญชีและการตลาด 
           2. วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับให้นักเรียนไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร 
English Program ด้วย หรือพัฒนาเป็น mini English  Program และเพิ่มเติมการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้กว้างขวางมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจ าปกีารศึกษา 2558 
 

ตอนที่ 1  
สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซ ี
ที่ตั้ง เลขท่ี  309   หมู่ท่ี     5    ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง   
รหัสไปรษณีย์  21000 
โทรศัพท์  โทรสาร  0-3802-2835-7 ต่อ 301 
Website  www.irpct.ac.th   E-mail  info @ irpct.ac.th 

 สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  
          2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน ฯลฯ 
 เดิมชาวระยองส่วนใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ าประกอบอาชีพประมง ต่อมามี
การขยายตัวข้ึน ในบริเวณท่ีราบชายฝั่งเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการตั้งบ้านเรือนตาม
ลักษณะของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากท่ีจังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็นท่ีตั้งของ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นศูนย์ปิโตรเคมีท่ีส าคัญของชาติ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนจ านวนมาก ท้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงาน
จากต่างจังหวัดเข้ามาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
 ศาสนาประชาชนในจังหวัดระยอง มีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมา ส่วนใหญ ่
ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ 4 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 
1 ตามล าดับ 
 วัฒนธรรมจากการที่ประชาชนส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
จะคล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอื่นๆ แต่วัฒนธรรมท้องถ่ินยังคงมีอยู่ ชาวพื้นเมืองยังมีการพูด
ส าเนียงภาษาท้องถิ่น และมีการละเล่นท่ีเป็นพื้นเมืองเดิม 
 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพ์ีซีตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@irpct.ac.th
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2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชพี รายได้ ฯลฯ 
ระยองเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างด ีจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2550 มีมูลค่า 
567,961 ล้านบาท เป็นผลจากการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 972,306 บาท/คน/ปี เป็นล าดับท่ี 1 
ของประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. 2550) สาขาการผลิตนอกภาค
เกษตรกรรม มีมูลค่ารวมสูงถงึ 550,490 ล้านบาท การผลติสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าสงูสุดคือ 
275,973 ล้านบาท สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหินมมีูลค่า191,163 ล้านบาท ในขณะท่ีการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม้สาขาการประมง มีมูลค่ารวม
เพียง17,471 ล้านบาท 
2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒกิารศึกษา อาชพี เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยตอ่ปี ฯลฯ 
 ผู้ปกครองของนักศึกษาสว่นใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  วุฒิการศึกษามีท้ังในระดับประถมถึงปริญญาโท  

3. ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยไออาร์พีซี  จัดตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานระดับกลางของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB.)  เมื่อวันท่ี   1   พฤษภาคม  2538    และ
เปิดท าการสอนในวันท่ี  1 มิถุนายน  2538 โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี  โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนลักษณะความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานเพื่อผลิตช่างฝีมือ
ระดับกลางท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ปูนซิเมนต์  โรงกลั่นน้ ามัน  โรงไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เมื่อวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2539  เวลา  16.05  น. 

วิทยาลัยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9002 เมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  
2542  ถือว่าเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย    

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 
2544,2549 และ 2553  ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน       
3 ครั้ง  ติดต่อกัน ภายใน  10   ปี      เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  
และ เข้ารับพระราชทานรางวัลเมื่อ  วันท่ี 11  กรกฎาคม 2554 

ส าหรับนักศึกษา   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   ได้รับรางวัลพระราชทาน   จ านวน  3 
รางวัล  ในปีการศึกษา 2551  จ านวน 2 รางวัล  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (  ปวส.)  ปีการศึกษา 2553  จ านวน 1 รางวัล  ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และในปีการศึกษา 2555   ได้รับรางวัลในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ในปีการศึกษา 2549  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งท่ี 
2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ     
ดีมาก 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ครั้ง
ท่ี 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

ในปีการศึกษา 2558 เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Excellence) 
การประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9  ตุลาคม  2558 

 
4. โครงสร้างการบรหิารของสถานศึกษา  
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 5. ข้อมูลด้านการบรหิาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
1 ดร.โพธวิัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง ประธานกรรมการ 2 ป ี
2 นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม กรรมการ 2 ป ี
3 นางสาวสุมาลี   ยืนยงนาวิน กรรมการ 2 ป ี
4 นายสมคิด  ราชแผน กรรมการ 2 ป ี
5 นางจารณุี  ตันติเวชวุฒิกุล กรรมการ 2 ป ี
6 นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒ ิ กรรมการ 2 ป ี
7 นายพีรสชิฌ์  อินทร์ทอง กรรมการ 2 ป ี
8 นายรุ่งนิรญั   เท่ียงธรรม กรรมการและเลขานุการ 2 ป ี

  
5.2 ผู้รับใบอนญุาต  ชื่อ – สกุล   ดร.โพธิวัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง   

โทรศัพท์ 081-9282993         E- mail  phothiwat.p@irpc.co.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก   สาขาวชิาการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย์ 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต ่    7  พฤศจิกายน  2557 

  5.3 ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล   นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม 
โทรศัพท์   081-5912249     E- mail : kaitisak.b@irpct.ac.th  
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท    สาขา    การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   1 ตุลาคม  2557 

5.4  ผู้อ านวยการ  นายรุ่งนิรญั    เที่ยงธรรม 
โทรศัพท์   081-4060958   E-mail :  rungnirun@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา   วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่    1 กรกฎาคม  2554  
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6. จ านวนคร ู/ บคุลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปทีี่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน)  

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชพี 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตร
ี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - 1 - 1 - - - 

ผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ผูอ้ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

คร ู 112 112 - 89 23 - 30 82 - 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

23 23 - - - - - 15 8 

บุคลากร
สนับสนุน 

32 32 - - - - - 12 20 

รวม 170 170  92 23 1 31 110 28 

 
ครู หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างตอ่เนือ่งไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรณารกัษ์  งานแนะแนว   

งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 
              และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



11 

 

 
จ าแนกครูตามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต ์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

50 
14 
15 
5 
6 
7 
3 

50 
14 
15 
5 
6 
7 
3 

 
 

39 
10 
10 
5 
4 
4 
2 

11 
4 
5 
- 
2 
3 
1 

 
 

12 
2 
3 
1 
1 
4 
1 

38 
12 
12 
4 
5 
3 
2 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบญัช ี
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26 
12 
 2 
12 

26 
12 
 2 
12 

 22 
10 
2 
10 

4 
2 
- 
2 
 

 5 
2 
1 
2 

21 
10 
1 
10 

 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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7. จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันป ี  
(ปทีี่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา ช้ันป ี รวม 
1 2 3 

ผู้เรียนรวมท้ังสถานศึกษา 843 925 444 2,312 
ปวช. 401 450 444 1,295 
ปวส. 462 475  937 
ปวช.  แยกตามประเภทวิชา           
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 254 284 277 815 
- ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 147 166 167 480 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม     
- ประเภทวิชาคหกรรม     
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     
รวม     
ปวส. แยกตามประเภทวิชา     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 310 319  647 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 84 99  183 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม     
- ประเภทวิชาคหกรรม     
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว     
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

48 57  107 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 
ผลงานสถานศึกษา 

1.  สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมระดับดี เยี่ยม  (Excellence) การประเมิน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9  ตุลาคม  2558 

2.  โล่รางวัลเหรียญทองการประกวด “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”  
จัดโดย คุรุสภา 16  มกราคม  2558 

3.  โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ “เทศบาลสัญจร  ประจ าปี 2558”   
จัดโดยจังหวัดระยอง 26 สิงหาคม 2558 

4.  เกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีให้เความร่วมมือตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it  
Center)  จัดโดย จังหวัดระยอง 9 มนีาคม 2558 

5.  โล่เชิดชูเกียรติ  องค์กรดีเด่นด้านวัฒนธรรม จัดโดย จังหวัดระยอง2  เมษายน  2558 
6.  โล่เชิดชูเกียรติในฐานะสนับสนุนสถานท่ีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างวัท่ี  17 -27  

กรกฎาคม 2558การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี  44  ระดับภาค 1 “ระยองเกมส์”   
จัดโดย จังหวัดระยอง17  กรกฎาคม 2558 

7.  โล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยดี” จัดโดยกระทรวงสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 4 กรกฎาคม 2558 

8.  เกียรติบัตรรางวัล  “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” รูปแบบการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วย D-Students  จัดโดยคุรุสภา 16  มกราคม  2558 

9.  เกียรติบัตรการจัดอบรมมารยาทไทยให้กับนักศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย
และมารยาทในสังคม โดยวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง5 ปี  (ปีการศึกษา 
2555,2556,2557,2558 และ 2559) จัดโดยส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง 8 พฤษภาคม 2559 
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ผลงานคร ู
1.  รางวัลการประกวดแข่งขนัผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี  8 

เกียรติบัตรการประเมนิผลงานวจิัยสถาบนัในระดับดีมาก 
นางพนิดา    ดอนเมฆ 
เกียรติบัตรการประเมนิผลงานวจิัยช้ันเรียนในระดับดมีาก 
นางจิตติมา   แก้วทันค า 
นายพิฆเณศวร์    สนกนกพรชัย 
นางสาวสุวภาพ   อาริยะกุล 
เกียรติบัตรการประเมนิผลงานวจิัยสื่อการสอนระดับดีมาก 
นางสาวจิตราวัลย์   รัตนจริาภิวัฒน์ 
เกียรติบัตรการประเมนิผลงานวจิัยสื่อการสอนระดับด ี
นางสาวสุมาลี    ยืนยงนาวิน 
เกียรติบัตรการประเมนิผลงานวจิัยช้ันเรียนระดับด ี
นางนนทวัน      ยศสมบัต ิ 
นางสาวทิพวรรณ    สืบแสง 
นางสาวนงนุช พรมรงค์ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงอรนิภา   ศรีวงศ์ 
นางสาวกมลวรรณ   เรืองรัตน์สุนทร 
นางสาวณิชาภัทร   ค าอินตา 
นายคิมหันต์     สังข์สุวรรณ 
เกียรติบัตรผ่านการประเมินผลงานวิจัยช้ันเรียน 
นายชาตรี    ต่างสมปอง 
นางสาวเปรมฤดี  อุปลับ 
นางสาวสิยามล   แน่นหนา  
จัดโดย สมาคมโรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 18  ตุลาคม  2558 

2.  เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”   
ประเภทรางวัลครูดีท่ีหนูรัก 
นางสาวปฤมล    อินทวงศ์  จัดโดย สกสค. 3  กันยายน  2558 

3.  ผ่านการคัดเลือกครูผูส้อนดีเด่น  ประจ าปี 2558 
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
นางจิตติมา   แก้วทันค า 
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
นายชาตรี     ต่างสมปอง  จดัโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 
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4.  ผู้บริหารที่มีผลงานดเีด่น  ร่วมเสนอผลงาน การประกวดครูโรงเรียนเอกชน จ.ระยอง ดีเด่น 
จ านวน 2ท่าน 

1. ดร.โพธวิัฒน์  เผ่าพงศช์่วง 
2. นายรุ่งนิรญั   เท่ียงธรรม  จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม   2559 

5.  รางวัลเกียรติบัตรครูดเีด่นโรงเรียนเอกชน  จ านวน 11 ท่าน 
1. อาจารย์ธนกฤต    อมรทัศนสุข    เหรียญทอง 
2. อาจารย์ระพิน   แสงสุด    เหรียญทอง 
3. อาจารย์สิยามล    แน่นหนา  เหรียญทอง 
4. ว่าท่ีร.ต.ธงชัย      เจริญศุข     เหรียญทอง 
5. อาจารย์สุรินทร์   นวลฉาย            เหรียญทอง 
6. อาจารย์ธนาศักดิ์  สิ้นเคราะห์        เหรียญเงิน 
7. อาจารย์ทิพวรรณ  สืบแสง   เหรียญเงิน 
8. อาจารย์กุลธารินท์  เกิดมณี  เหรียญเงิน 
9. อาจารย์ภญิโญ      ทองดารา       เหรียญเงิน 
10. อาจารย์สธุาทิพย์   พลตรี           เหรียญทองแดง 
11. อาจารย์บรรพต     นิลพาณชิย์     เหรียญทองแดง 

จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม   2559 
6.  รางวัลเชิดชเูกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2558  จ านวน  1 ท่านอาจารย์ปฤมล   อินทวงศ์   

จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16  มกราคม   2559 
7.  รางวัลงานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาเอกชน  ประจ าปี 2558 จ านวน 10 ท่าน 

1. อาจารย์สวุภาพ  อาริยะกุลโล่   เหรียญทองอันดับ 2 
2. อาจารย์รัตนา    ลานทอง   เหรียญทอง 
3. อาจารย์นงนุช   พรมรงค์    เหรียญเงิน 
4. อาจารย์พิฆเณศวร์   สนกนกพรชัย  เหรียญเงิน 
5. อาจารย์พิมุข   กล้าหาญ    เหรียญเงิน 
6. อาจารย์สุมาลี   ยืนยงนาวิน   ชมเชย 
7. อาจารย์ปิยศักดิ์   วรรณโสภา    ชมเชย 
8. อาจารย์ปิยะพร   สุขประเสรฐิ    ชมเชย 
9. อาจารย์ปัทมวรรณ   พันธุ์ลอื     ชมเชย 
10. อาจารย์จิตราวัลย์    รัตนจิราภัวัฒน์   ชมเชย  

จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม  2559 
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8.  รางวัลเชิดชเูกียรติครผูู้เสยีสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพญ็ประโยชน์อุทิศตนเพื่อ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 20 ปีข้ึนไป จ านวน 5 ท่าน 

1. อาจารยร์ุ่งนิรญั   เท่ียงธรรม 
2. อาจารยพ์นิดา    ดอนเมฆ 
3. อาจารยภ์คมณ   รุ่งโรจน ์
4. อาจารยพ์งศ์เวช   จิตตาศิรินุวัตร 
5. อาจารยอ์ุทุมพร    สุภัคกุล 

จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน  16  มกราคม  2559 
9.  รางวัลเชิดชเูกียรติครผูู้เสยีสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพญ็ประโยชน์อุทิศตนเพื่อ

การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 15 ปีข้ึนไป จ านวน 8 ท่าน 
1. อาจารยเ์กียรติศักดิ์   บุญกล่อม 
2. อาจารย์ยุทธนา        กลิ่นหอม 
3. อาจารยว์งศ์กฤต       อินเอี่ยม 
4. อาจารยภ์ูสิทธิ์          สมสอางค์ 
5. อาจารยพ์ิมล           บังเกิดสุข 
6. อาจารยพ์ิมพ์แก้ว      ปราศราศี 
7. อาจารยธ์นาพันธ์       ฟ้าประทานชยั 
8. อาจารย์นนทวัน        ยศสมบัติ 

จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม  2559 
10.  รางวัลเชิดชเูกียรติครูผูเ้สียสละ  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพื่อ

การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 ปีข้ึนไป จ านวน  1  ท่าน 
อาจารย์ชาตรี     ต่างสมปอง 
จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม  2559 

11.  รางวัลเชิดชเูกียรติครูผูเ้สียสละ  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพื่อ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปีข้ึนไป จ านวน 17 ท่าน 

1. อาจารยเ์สาวภา  เชื้อบญุม ี
2. อาจารยอ์ัจฉราพร   สุนะไตร 
3. อาจารยส์ุภาณี   ลาชโรจน์ 
4. อาจารยส์ุดารัตน์   ปรางศรี 
5. อาจารยส์ุขสันต์   วัฒนสุนทร 
6. อาจารยส์ิยามล   แน่นหนา 
7. อาจารย์ปัทมาวรรณ  พันธุ์ลือ 
8. อาจารย์ปฤมล   อินทวงศ์ 
9. อาจารย์นงนุช   พรมรงค์ 
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10. อาจารย์บรรพต   นิลพาณิชย ์
11. อาจารยธ์วชัชยั   ปุ้ยสิน 
12. อาจารยช์ัชวาลย์   ม่ันคง 
13. อาจารย์กุลธารินท์   เกิดมณี 
14. อาจารย์จนัทรลักษณ์  เตจ๊ะนัง 
15. อาจารยส์ุวภาพ    อาริยะกุล 
16. ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรนิภา  ศรีวงศ์ 
17. อาจารยณ์รงค์ศักดิ์   ศิริมาสกุล 

จัดโดยสมาคมครูโรงเรยีนเอกชน 16  มกราคม  2559 
12.  เกียรติบัตรผู้บริหารดีเดน่  ครูผู้สอน  และครสูายสนบัสนุนดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2558 

ผู้บริหารดเีด่น  นางสาวปรัศมน   ภาภัทรมนตรี 
ครูสายสนับสนุนดีเด่น นายวริัตน์  สนศิริ 
ครูผู้สอนดเีด่น  จ านวน 10 ท่านได้แก่ 

1. นายวงศ์กฤต  อินเอี่ยม 
2. นายอรุณ   ศรีสกุล 
3. นางนนทวัน   ยศสมบัติ 
4. นายสุรินทร์  นวลฉาย 
5. นางประวีณา   สุภาสืบ 
6. นายธนาศักดิ์  สิ้นเคราะห ์
7. นางจิตติมา   แก้วทันค า 
8. นายชาตรี   ต่างสมปอง 
9. นางสาววิไลวรรณ   นวลละออง 
10. นางสาวปฤมล   อิทวงศ ์

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมจัดโดยการศึกษาเอกชนและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ 14  กุมภาพันธ์ 2559 

12. การประกวดผลงานวิจัยครู การแข่งขันทักษะวชิาชพีครั้งท่ี 30  สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภท
อาชวีศึกษากลุ่มภาคกลาง 

การประกวดวิจัยสถาบัน 
อาจารย์พนิดา   ดอนเมฆ     เหรียญทองแดง 
การประกวดวิจัยช้ันเรียน 
1. อาจารย์ฐิติรัตน์   ค าศิริรักษ์     เหรียญเงิน 
2. อาจารย์ทิพวรรณ  สืบแสง       เหรียญเงิน 
3. อาจารย์นงนุช   พรมรงค์        เหรียญเงิน 
4. อาจารย์สวุภาพ  อาริยะกุล       เหรียญเงิน 
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5. อาจารย์รัตนา  ลานทอง          เหรียญเงิน 
6. อาจารย์สิยามล  แน่นหนา       เหรียญทองแดง 
7. ว่าท่ีร.ต.อรนิภา   ศรีวงศ์  เหรียญทองแดง 
8. อาจารย์สุมาลี   ยืนยงนาวิน  เหรียญทองแดง 
9. อาจารย์คิมหันต์  สังข์สุวรรณ  เหรียญทองแดง 
10. อาจารย์จิตติมา  แก้วทันค า  เหรียญทองแดง 
11. อาจารย์กมลวรรณ   เรอืงรัตน์สุนทร เหรียญทองแดง 
12. อาจารย์วสันต์   บุญเทพ  เหรียญทองแดง 
13. อาจารย์พิมุข   กล้าหาญ  เหรียญทองแดง 
14. อาจารย์ปิยะพร   สุขประเสรฐิ เหรียญทองแดง 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
จัดโดยเอกชนแห่งประเทศ 13กุมภาพันธ์ 2559 

15. รางวลัชนะเลิศกีฬา กอล์ฟผูบ้ริหาร และ เปตองหญิง การแข่งขันกีฬาครูอาชวีศึกษาเอกชน จังหวัด
ระยอง ครั้งที่ 18  ณ อาคารกีฬา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัฒนเวช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จัดโดยครูอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 25 มีนาคม 2558 

16. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล IRPC OPEN 2016 รอบชงิชนะเลิศ ณ สนามกีฬา HOUSING  จัด
โดยบมจ.ไออาร์พีซี 27 เมษายน 2559 

ผลงานนักศึกษา 
1.  ตัวแทนประเทศไทยเข้ารว่มการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ WRO  ระดับนานาชาติ  ณ  เมืองโดฮา  ประเทศ

กาตาร์ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ หัวข้อ "Robot Explorer : หุ่นยนต์นักส ารวจ" รุ่นอายไุม่เกิน 19 ปีโดย
ท าคะแนนได้เป็นล าดับท่ี 7 จาก 40  ประเทศท่ีเข้าแข่งขัน (วันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบ 16 ทีมสุดท้าย 
ได้ล าดับท่ี 7 ในรอบคัดเลอืก 16 ทีมสุดท้าย ด้วยคะแนนเตม็ 500 คะแนน แต่แพ้ในเรื่องของเวลาในการ
ปฏิบัติภารกิจ) 

นายตินณ์   สุขสมรูป 
นายไพฑรูย์   ไทยเจริญ 
นายอติรจุ   เนตรสอดกิจ 

จัดโดยโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก WRO 2015 : World Robot Olympiad  5–10 พฤศจิกายน 2558 
2.  รับพระราชทานทุนการศกึษาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

นายวุฒิชยั    มณีรัตน์ 
จัดโดยโครงการทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 23-25  กันยายน  
2558 
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3.  รางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่  26  
ชนะเลิศสาขาอิเล็กทรอนิกส ์

นายทรงพล   เวหนรัตน ์
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เว็บดไีซน์ 

นายอนุพงษ์   วงษ์สา 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

นายภาณวุัฒน์   วุฒิจักร 
นายวิริยะ   ยินดี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
นายไพฑรูย์   ไทยเจริญ 

จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3  13 กรกฎาคม 2558 
4.  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิค  2015  ตัวแทนกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเข้า

ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
นายตินณ์   สุขสมรูป 
นายไพฑรูย์   ไทยเจริญ 
นายอติรจุ   เนตรสอดกิจ 

จัดโดย WRO  WORLD  ROBOT OLYMPLAD (ประเทศไทย)  25-26  มิถุนายน 2558 
5.  รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  ประจ าปี 2558  สนามพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า  ขอนแก่น 
นายชลวิทย์   ชุ่มชื่น 
นายอรรถพร  บุญอารีย ์
นายทรงพล   เวหนรัตน ์

จัดโดย WRO WORLD  ROBOT OLYMPLAD (ประเทศไทย)  16-17  กรกฎาคม  2558 
6.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ครั้งที่  1 ประจ าปีการศึกษา  2557 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2558 ณ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ได้รับเหรียญรางวลั30 เหรียญ ดังนี้  
เกียรติบัตรเหรียญทอง  5   คน 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน     5   คน 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  20 คน 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรว่มกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย  2  กุมภาพันธ์  2558 
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7.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  30 ได้รับเหรียญรางวลั  210  เหรยีญคือ   
เหรียญทอง  74 เหรียญ  เหรียญเงิน  75เหรียญ  และเหรียญทองแดง 61 เหรียญ  จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชนแห่งประเทศ  
13 กุมภาพันธ์ 2559 

8.  รางวัลชนะเลิศการประกวดเรยีงความในหวัข้อ “หนึ่งในค่านิยม  เพื่อสังคมท่ียั่งยืน”   
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อสง่เสริมการสร้างคนดี  
ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

ชนะเลิศ  นายพงศกร   แนวลาด 
รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวพรรณิภา   พลสวสัดิ ์

ประเภทมัธยมศึกษา 
รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวทัศนีย์   ศรีค าแหง 

จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดระยอง  10  มกราคม2558 
9.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดรายการนักคิดประดษิฐ์รุ่นใหม่ประเภทอาชีวศึกษา  ณ  ศูนย์

ประชุมไบเทค  บางนา  เมื่อวนัท่ี  2-6  กุมภาพันธ์  2559 ชื่อสิง่ประดษิฐ์รถพลงังานลม  ซึ่งเป็นรถพลัง
ทางเลือกท่ีจะมาทดแทนการใช้พลงังานน้ ามัน 

นายบัญชา  ปราณีตพลกรัง 
นายชญาณิน   พิสดาร 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  2-6  กุมภาพันธ์  2559 
10.  รางวัลการประกวดประเภทสิ่งประดิษฐ์  สื่อการเรียนรู้ งานมหกรรมทักษะวิชาชีพและอาชวีศึกษาใน

ศตวรรษท่ี  21  สู่อาเซียน  ประจ าปีการศึกษา  2558 ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 
เหรียญทอง  2  รางวลั 
เหรียญเงิน  2  รางวัล 
เหรียญทองแดง  6  รางวลั 
ประเภทสื่อการเรยีนรู ้
เหรียญทอง  1  รางวลั 
เหรียญเงิน  2  รางวัล 
เหรียญทองแดง  9  รางวลั 

จัดโดยอาชวีศึกษาจงัหวัดระยอง/เขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1  23  ธันวาคม 2559 
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9. เป้าหมายความส าเรจ็การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังน้ี  
 
ที ่ มาตรฐาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1 มาตรฐานท่ี 1  

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

2 มาตรฐานท่ี 2  
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

3 มาตรฐานท่ี 3  
ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

4 มาตรฐานท่ี 4  
ด้านการบริการวิชาการและวชิาชพี 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

5 มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

6 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝงัจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

7 มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตอนที่ 2  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทิศทางการด าเนนิงานของสถานศึกษา 
  1.1 ปรัชญา  

วิสัยทัศน์กว้างไกล  วชิาการดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี 

    1.2  วิสยัทศัน ์    

“เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นน า  คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ 
ท่ีมีความพร้อมในการสนับสนนุการขยายตัวของภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม” 

  1.3 เอกลักษณ ์
สร้างคุณค่าสูส่ังคม  ( Create  Social  Value ) 

  1.4. อัตลักษณ ์
   “มารยาทงาม    ทักษะเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม” 
2. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา  

    2. พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจ ( Mission ) 

1. ด้านพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มปตท.และสถานประกอบการชั้นน า พร้อมเข้าแข่งขันในเวทีประชาคม
อาเซียน 

1.1 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มปตท.และสถานประกอบการชั้นน า  

1.2 สรรหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.3 สรรหาและพัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ด้านพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

2.1 สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตรงตามภารกิจท่ีปฏิบัติ พร้อม

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 รักษาและสนับสนุนบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร 

3. ด้านพัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจน
ระบบบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ธุรกิจ และสังคม 
4.1 สร้างพันธมิตรทั้งการศึกษาและธุรกิจ 
4.2 พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และสังคม 

5. เพิ่มรายได้และพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
5.1 พัฒนาศูนย์บริการให้พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก 
5.2 ขยายตลาดศูนย์บริการสู่ภายนอกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
5.3 เพิ่มมูลค่าขยายเครือข่าย 

เป้าหมาย ( Goals ) 
1. ด้านพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดสมรรถนะ และยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่

สมรรถนะที่ก าหนด(Smart Teacher) 
2. ด้านระบบประกันคุณภาพพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อม/ITสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
4. ยกระดับคุณภาพนักศึกษา (SMART Student) 
5. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นน าและกลุ่ม ปตท. 
6.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
7.พัฒนาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ /ศูนย์บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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 3. รายงานดา้นงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา   2558 

ช่ือสถานศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยีไออารพ์ซีี 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วนัที่  30   เมษายน  2559 

รายรับ รายจ่าย หมายเหต ุ

รายการ บาท รายการ บาท 

- คา่ธรรมเนยีมการศึกษา 41,276,096.75 - เงินเดือนคร ู 31,101,305.00  

- คา่ธรรมเนยีมอืน่  17,742,984.52  - เงินเดือนบุคลากรอื่น 10,401,319.37  

- เงินอดุหนุนเป็นคา่ใช้จา่ย
รายหัวนักเรียน 

 21,927,454.53  - คา่ตอบแทนครแูละบุคลากร 12,011,925.14  

- เงินอดุหนุน ........  - งบปรับปรุงอาคารสถานที ่ 9,949,653.99  

- เงินอดุหนุน ........  - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
การสอน  วัสดุฝึก 
 - ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
  - ส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
 - ส าหรับการบริหารจัดการท่ัวไป 

 
 

2,079,794.25 
836,289.43 

 
446,772.05 

 

- เงินบริจาค 3,982,545.68 - งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจดัประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวตักรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

1,122,016.51  

- รายไดห้รือมูลคา่ของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้ัสดุฝึกใน
การจดัการเรียนการสอน 

 - งบด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม 

ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

784,385.07  

  - งบพัฒนาบุคลากร 3,444,344.19  

  - คา่สาธารณูปโภค 2,781,942.86  

- อ่ืนๆ  4,624,571.66  - คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 13,924,462.28  

รวมรับ  89,553,653.14  รวมจ่าย 88,884,210.14  
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4. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนนิงาน 

- - - 
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ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 

 วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการท่ีดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันผู้เรียนออกกลางคัน  
โครงการสอนซ่อมเสริม  โครงการประชุมผู้ปกครอง  การจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียน 
เป็นต้น 
 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แบบ
บันทึกขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ผลประเมินโครงการ รูปถ่าย เป็นต้น ท้ังนี้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี และพัฒนาผู้เรียนผู้สอนใหม้ีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ มีการใช้กระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความส าเร็จ 

 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป  
ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 89.88 
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ผลการด าเนนิการ  
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/สาขา
งาน 

ชั้น
ป ี

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียน
ที่เหลือ 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

เกณฑ์ประเมิน 

 

จ านวน ร้อยละ ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

 

ปวช. ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์/ยานยนต ์
1 60 18 42 21 50.00 3.12 พอใช ้

 2 63 10 53 37 69.81 4.36 ด ี
 3 85 2 83 72 86.75 5.00 ดีมาก 
 

ไฟฟ้าก าลัง 
1 36 8 28 19 67.86 4.24 ด ี

 2 44 2 42 37 88.10 5.00 ดีมาก 
 3 39 1 38 35 92.11 5.00 ดีมาก 
 

อิเล็กทรอนิกส์ 
1 28 1 27 27 100.00 5.00 ดีมาก 

 2 37 0 37 36 97.30 5.00 ดีมาก 
 3 48 2 46 45 97.83 5.00 ดีมาก 
 

เครื่องมือกล 
1 110 34 76 56 73.68 4.60 ดีมาก 

 2 106 9 97 68 70.10 4.38 ดีมาก 
 3 105 7 98 80 81.63 5.00 ดีมาก 
 

ปวช.  
พาณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 81 15 66 62 93.94 5.00 ดีมาก 

 2 96 9 87 78 89.66 5.00 ดีมาก 
 3 82 1 81 78 96.30 5.00 ดีมาก 
 

การตลาด 
1 17 6 11 6 54.55 3.40 พอใช ้

 2 15 1 14 14 100.00 5.00 ดีมาก 
 3 16 1 15 15 100.00 5.00 ดีมาก 
 

การบัญช ี
1 49 3 46 46 100.00 5.00 ดีมาก 

 2 55 3 52 52 100.00 5.00 ดีมาก 
 3 69 0 69 69 100.00 5.00 ดีมาก 
 รวม ปวช. 1241 133 1108 953 86.01 5.00 ดีมาก 
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หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/สาขางาน ชั้นป ี
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ออก
กลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เหลือ 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

เกณฑ์ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ปวส. ช่าง
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์

1 42 2 40 31 77.50 4.84 ดีมาก 
2 65 1 64 61 95.31 5.00 ดีมาก 

เครื่องกล/ 
เทคนิคเครื่องกล

อุตสาหกรรม (ม.6) 

1 46 9 37 31 83.78 5.00 ดีมาก 

2 76 2 74 68 91.89 5.00 ดีมาก 

ไฟฟ้าก าลัง/ 
ติดตั้งไฟฟ้า 

1 41 4 37 36 97.30 5.00 ดีมาก 
2 41 0 41 41 100.00 5.00 ดีมาก 

อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 30 3 27 27 100.00 5.00 ดีมาก 

2 14 0 14 14 100.00 5.00 ดีมาก 

เทคนิคการผลิต/
เครื่องมือกล 

1 68 5 63 60 96.77 5.00 ดีมาก 
2 78 0 78 74 94.87 5.00 ดีมาก 

เคมีอตุสาหกรรม 
1 42 1 41 39 95.12 5.00 ดีมาก 
2 45 0 45 44 97.78 5.00 ดีมาก 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 48 8 40 39 97.50 5.00 ดีมาก 
2 57 3 54 54 100.00 5.00 ดีมาก 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การพัฒนาโปรแกรม 

1 50 6 44 44 100.00 5.00 ดีมาก 
2 41 1 40 39 97.50 5.00 ดีมาก 

การบัญช ี
1 34 2 32 29 90.63 5.00 ดีมาก 
2 58 1 57 56 98.25 5.00 ดีมาก 

รวม ปวส. 877 48 828 787 95.05 5.00 ดีมาก 

รวม ปวช. และ ปวส. 2,117 181 1936 1740 89.88 5.00 ดีมาก 
 
หมายเหตุ  1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 

ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้
นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานท่ีได้รับอนุญาต 
                    ให้เปิดท าการสอน 

3. นักเรียนท่ีออกกลางคันในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน            

ท้ังหมดด้วย 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  

 หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียน 
 
 
 
 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

80 
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มาตรฐานที ่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน  ชุมชน  ที่มตี่อคุณภาพ 
ของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน จัดท า
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ด้านสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ความพยายาม 

 วทิยาลัยฯ มีหลักฐานในการด าเนินการตามแผน ท่ีก าหนดไว้ เช่น สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเภทสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน และน าข้อมูล แจ้งผู้เก่ียวข้อง และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ความส าเร็จ 

 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สรา้งเครือ่งมือ เพื่อเกบ็ข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน าข้อมูลมาวิเคราะห ์ จากการด าเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้นักศึกษามีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 84.52 
 

ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีตอ่คุณภาพของผู้เรียน 
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครือ่งมอื
เพื่อเก็บข้อมูล  

จ านวนทีต่อบกลับ 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = 1 
ไม่ม ี 0 

127 41 105 37 82.68 90.24 

รวม 168 142 84.52 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

แบบประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  รอ้ยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 

 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ จัดมาตรฐานสาขาวิชาตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษาก าหนดและมีจ านวนข้อสอบกับมาตรฐาน
รายวิชาทั้งหมดมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าปรับปรุงชุดข้อสอบ 

ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการด าเนินการมีการวิเคราะห์มาตรฐานสาขาวิชาตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา
ก าหนด ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ จ านวนข้อสอบกับมาตรฐานรายวิชาท้ังหมดออก
ข้อสอบตามมาตรฐานรายวิชาที่ตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง IOC จัดท าข้อสอบชุด
ทดลองใช้  วิเคราะห์ข้อสอบ สร้างข้อสอบฉบับจริง จัดให้มีการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความส าเร็จ 

จากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์กระประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ร้อยละ 94.88 
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ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียนชั้นปี
สุดทา้ยที่
สอบผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 

เกณฑ์ประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ปวช. ช่าง
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล/ยานยนต ์ 83 67 80.72 5.00 ดีมาก 
ไฟฟ้าก าลัง 39 36 92.31 5.00 ดีมาก 
อิเล็กทรอนิกส ์ 46 46 100.00 5.00 ดีมาก 
เครื่องมือกล 98 91 92.86 5.00 ดีมาก 

ปวช.  
พาณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 75 92.59 5.00 ดีมาก 
การตลาด 15 15 100.00 5.00 ดีมาก 
การบัญช ี 69 69 100.00 5.00 ดีมาก 

รวม ปวช. 431 399 92.58 5.00 ดีมาก 
ปวส. ช่าง
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ 64 64 100.00 5.00 ดีมาก 
เครื่องกล/เทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม (ม.6) 75 75 100.00 5.00 ดีมาก 
ไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 41 40 97.56 5.00 ดีมาก 
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 14 100.00 5.00 ดีมาก 
เทคนิคการผลิต/ 
เครื่องมือกล 78 68 87.18 5.00 ดีมาก 
เคมีอตุสาหกรรม 45 45 100.00 5.00 ดีมาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 54 52 96.30 5.00 ดีมาก 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การ
พัฒนาโปรแกรม 40 40 100.00 5.00 ดีมาก 
การบัญช ี 57 56 98.25 5.00 ดีมาก 

รวม ปวส. 468 454 97.01 5.00 ดีมาก 
รวม ปวช. และ ปวส. 899 853 94.88 5.00 ดีมาก 
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หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

80 
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มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่คา่เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการสอนที่มีการวิเคราะห์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนให้
ผู้เรียนก่อนสอบ 
ความพยายาม 
 มีการทบทวนความรู้ให้ผูเ้รียนก่อนการท าการสอบ มีหลักฐานด้านผูเ้รียนของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ
ปวส. 2 แยกตามประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีลงทะเบียน เข้าทดสอบทางการศึกษา และผลการทดสอบ 
V-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
ความส าเร็จ 

จากการด าเนินงาน สง่ผลใหผู้้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.  
คิดเป็นร้อยละ 57.00  อยู่ในระดับดีมาก และระดับ ปวส. มีค่าคะแนน 61.45 อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีผลรวมคิด
เป็นร้อยละ  59.37 อยู่ในระดบัดีมาก 

 
 ผลการด าเนนิการ 

ตารางที ่1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

 ความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาตขิึ้นไป 

ร้อยละ 

เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ช่างยนต์/ยานยนต ์ 85 76 32 42.11 4.21 ด ี
ไฟฟ้าก าลัง 39 35 20 57.14 5.00 ดีมาก 
อิเล็กทรอนิกส ์ 48 43 28 65.12 5.00 ดีมาก 
เครื่องมือกล 105 87 37 42.53 4.25 ด ี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 82 75 53 70.67 5.00 ดีมาก 
การตลาด 16 15 13 86.67 5.00 ดีมาก 
การบัญช ี 69 69 45 65.22 5.00 ดีมาก 

รวม 444 400 228 57.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

ความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาตขิึ้นไป 

ร้อยละ 

เกณฑ์ประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ 65 63 33 52.38 5.00 ดีมาก 
เครื่องกล/เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.6) 77 72 27 37.50 3.75 ด ี
ไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 41 40 30 75.00 5.00 ดีมาก 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 14 11 78.57 5.00 ดีมาก 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 78 74 40 54.05 5.00 ดีมาก 
เคมีอตุสาหกรรม 45 44 40 90.91 5.00 ดีมาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 55 52 40 76.92 5.00 ดีมาก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การพัฒนาโปรแกรม 41 40 28 70.00 5.00 ดีมาก 
การบัญช ี 57 55 30 54.55 5.00 ดีมาก 

รวม 473 454 279 61.45 5.00 ดีมาก 
 

ระดับ จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวนนักเรียนผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. 400 228 57.00 5.00 ดีมาก 
ปวส. 454 279 61.45 5.00 ดมีาก 

รวม 854 507 59.37 5.00 ดีมาก 
 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. ดีมาก 
ปวส. ดีมาก 
รวม ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 50.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ผลการสอบ V-NET  ระดบั ปวช. และปวส. 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

50 
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่คา่เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุม่วิชาภาษาอังกฤษ 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการสอนท่ีมีการวิเคราะห์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนให้
ผู้เรียนก่อนสอบ 
ความพยายาม 
 มีการทบทวนความรู้ให้ผู้เรียนก่อนการท าการสอบ มีหลักฐานด้านผู้เรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ
ปวส. 2 แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีลงทะเบียน เข้าทดสอบทางการศึกษา และผลการทดสอบ 
V-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
ความส าเร็จ 

จากการด าเนินงาน สง่ผลใหผู้้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 47.51  อยู่ในระดับดีมาก และระดับ ปวส. มีค่าคะแนน 40.97 อยู่ใน
ระดับดี  โดยมีผลรวมคิดเป็นร้อยละ 44.04  อยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดบั ปวช. และปวส.  

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

เกณฑ์ประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ปวช. ช่างยนต์/ยานยนต ์ 85 76 22 28.95 2.89 พอใช ้
  ไฟฟ้าก าลัง 39 35 16 45.71 4.57 ดีมาก 
  อิเล็กทรอนิกส ์ 48 45 30 66.67 5.00 ดีมาก 
  ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 105 87 34 39.08 3.90 ด ี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 82 75 46 61.33 5.00 ดีมาก 
  การตลาด 16 15 8 53.33 5.00 ดีมาก 
  การบัญช ี 69 69 35 50.72 5.00 ดีมาก 
รวม ปวช. 444 402 191 47.51 4.75 ดีมาก 
ปวส. เทคนิคยานยนต ์ 65 63 26 41.27 4.12 ด ี
  เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม (ม.6) 77 72 20 27.78 2.77 พอใช ้
  ไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 41 40 17 42.50 4.25 ด ี
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช) 14 14 4 28.57 2.85 พอใช ้
  เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 78 74 36 48.65 4.86 ดีมาก 
  เคมีอตุสาหกรรม 45 44 21 47.73 4.77 ดีมาก 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 55 52 27 51.92 5.00 ดีมาก 

  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
การพัฒนาโปรแกรม 41 40 15 37.50 3.75 ด ี

  การบัญช ี 57 55 20 36.36 3.63 ด ี
รวม ปวส. 473 454 186 40.97 4.09 ดี 
รวมทั้งหมด 917 856 377 44.04 4.40 ดี 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. ดีมาก 
ปวส. ดี 
รวม ดี 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
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ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ 50.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ผลการสอบ V-NET  ระดบั ปวช. และปวส. 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

50 
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มาตรฐานที ่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ หรือ 
หนว่ยงานทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารบัรอง 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนนิการ 

ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ หรอืหนว่ยงานที่
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารบัรอง 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 
เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 

ปวช.      
รวม ปวช.      

ปวส.      
รวม ปวส.      

     
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ หรอืหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
 
         หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

80 
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มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 1.7   รอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผน จัดท าโครงการท่ีดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันผู้เรียนออกกลางคนั มีโครงการ
เตรียมความพร้อมผูเ้รียนก่อนส าเรจ็การศึกษา เช่นการปจัฉิมนิเทศ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีระบบท่ี
ปรึกษาดูแลและติดตามผูเ้รียน 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในการปฏิบัติการประจ าปี เช่น รายงานผล
การเรียน ผลการประเมินโครงการ  รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาท้ังนี้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนจนผู้เรยีนส าเร็จการศึกษา 
ความส าเร็จ 
 จากการด าเนินการดังกลา่วข้างต้น ส่งผลให้ผู้ส าเรจ็การศึกษา  ตามหลักสูตรเทียบกับผูเ้รียนแรกเข้าของ
ปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 68.29 ค่าคะแนน 4.26 อยู่ในระดับ ดี 

ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.7 จ านวนและรอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศกึษา 
ร้อยละ 

เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. ช่างยนต์/ยานยนต ์ 129 72 55.81 3.48 พอใช ้
  ไฟฟ้าก าลัง 50 33 66.00 4.12 ด ี
  อิเล็กทรอนิกส ์ 62 45 72.58 4.53 ดีมาก 
  ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 198 72 36.36 2.27 ต้องปรับปรุง 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 115 78 67.83 4.23 ด ี
  การขาย 22 16 72.73 4.54 ดีมาก 
  การบัญช ี 82 68 82.93 5.00 ดีมาก 
รวม ปวช. 658 384 58.36 3.64 ดี 
ปวส. เทคนิคยานยนต ์ 70 59 84.29 5.00 ดีมาก 
  เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม (ม.6) 101 59 58.42 3.65 ด ี
  ไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 42 42 100.00 5.00 ดีมาก 
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช) 19 14 73.68 4.60 ดีมาก 
  เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 81 72 88.89 5.00 ดีมาก 

  เคมีอตุสาหกรรม 50 44 88.00 5.00 ดีมาก 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 62 50 80.65 5.00 ดีมาก 

  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
การพัฒนาโปรแกรม 44 35 79.55 4.97 ดีมาก 

  การบัญช ี 65 55 84.62 5.00 ดีมาก 
รวม ปวส. 534 430 80.52 5.00 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 1192 814 68.29 4.26 ดี 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.26 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียน 

 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

80 
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มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  รอ้ยละของผูส้ าเร็จการศกึษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรอืศกึษาตอ่ภายใน 1 ป ี
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของแผนกพัฒนาสายอาชีพ MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัท  ท่ีต้องการรับ
นักศึกษาไปฝึกงานและท างาน  มีแผนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของแผนกแนะแนวโดยมีโครงการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนการส าเร็จการศึกษา เช่น การปัจฉิมนิเทศ โครงการนัดพบแรงงานสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ความส าเร็จในการสมัครงานกับบริษัทชั้นน า 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น การขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ  รายงานผลการด าเนินการ ภาพถ่ายท่ีหน่วยงานหรือบริษัท มาประชาสัมพันธ์บริษัทเพื่อรับ
นักศึกษาไปท างาน การจัดวันนัดพบแรงงาน เป็นต้น 
ความส าเร็จ 
 ผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพัฒนาจากภาพรวมวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 98.06 
ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับดีมาก 
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ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรอืศึกษาตอ่ภายใน 1 ปี 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานท า
ภายใน 1 ป ี

ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ

ภายใน 
1 ป ี

ผู้ศึกษาตอ่
ภายใน 1 ป ี

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชพี 
และศึกษาต่อ 

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

ปวช. ยานยนต ์ 53 - - 10 18.87 41 77.36 51 96.23 

 ไฟฟ้าก าลัง 45 - - 3 6.67 41 91.11 44 97.78 

 อิเล็กทรอนิกส ์ 53 - - 2 3.77 51 96.23 53 100 

 เครื่องกลฯ 82 - - 6 7.32 76 92.68 82 100 

 คอมพิวเตอร์ 100 1 1.00 2 2.00 97 97.00 100 100 

 การขาย 8 - - - - 8 100 8 100 

 บัญช ี 46 - - 1 2.17 45 97.83 46 100 

รวม ปวช. 387 1 0.26 24 6.20 359 92.76 384  99.22 

ปวส. เครื่องกลฯ 57 43 75.44 8 14.04 3 5.26 54 94.74 

 เทคนิคเครื่องกล 34 28 82.35 2 5.88 2 5.88 32 94.11 

 ไฟฟ้าก าลัง 13 9 69.23 1 7.69 2 15.38 12 92.30 

 อิเล็กฯ 17 12 70.59 4 23.53 1 5.88 17 100 

 เทคนิคการผลิต 37 25 67.57 6 16.22 3 8.10 34 91.89 

 เคมีอตุสาหกรรม 32 26 81.24 3 9.38 3 9.38 32 100 

 เทคโนโลยีสารฯ 37 29 78.38 1 2.70 6 16.22 36 97.30 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 12 54.55 2 9.09 8 36.36 22 100 

 บัญช ี 35 23 65.72 6 17.14 6 17.14 35 100 

รวม ปวส. 284 207 72.89 33 11.62 34 11.97 274 96.48 

รวมทั้งหมด 671 208 31.00 57 8.50 393 58.56 658 98.06 

หมายเหต ุ ไม่นับรวมผู้เรียนท่ีมีงานท าอยู่แล้ว (ข้อมูล 30 เม.ย 2559) 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป เท่ียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 
สูตรค านวน  ค่าคะแนน =              X  5 
 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 
พอใช ้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 0.00 – 1.50 

 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แบบส ารวจการได้งานท า หรอืประกอบอาชีพอิสระ หรอืศกึษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา 

80 
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มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน หรอืสถานศกึษา หรอืผู้รบับริการ 
ที่มีตอ่คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         วิธีด าเนินการ (แสดงให้เหน็ถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีแผนการฝึกงานนักศึกษา และสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน  แผนติดตาม มีโครงการฝึกงานนักศึกษา  งานประชุมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการ
ฝึกงาน 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน จัดท า
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพ
ท่ัวไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 
รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ 

ความส าเร็จ 
 จากการด าเนินการดังกลา่วข้างต้น วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจ เฉลีย่ 3.51-5.00 คิดเป็น 
ร้อยละ  90.70  ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรอืสถานศึกษา หรือผูร้ับบริการที่มตี่อ
คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 

มีการประเมนิ
ความพึงพอใจ

โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง

เครื่องมือเพื่อเกบ็
ข้อมูล  

 

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถานประกอบการ สถานศกึษา
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมนิความพึง

พอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศกึษา
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมนิความพึง

พอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 127 58 41 115 53 37 90.55 91.38 90.24 

รวม 226 205 90.70 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างแบบประเมนิความพงึพอใจ  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 1 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 5 ดีมาก 
1.5 4 ดี 
1.6   
1.7 4 ดี 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รวม 34 ดี 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ถึง ตวับ่งชี้ที่ 1.9 หารด้วย 8  
(โดยปีการศึกษา 2558  ไมน่ า      
ตัวบ่งชี้ที ่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัตงิาน  ได้งานท าและ
ประกอบอาชพีอสิระเป็นท่ียอมรับขององค์กร/หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ 

2. สถานศึกษามีสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ การฝึกทักษะวชิาชีพและฝึกงานซ่ึง
ส่งผลตอ่การการพัฒนาผู้เรียน 

จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้มีการพัฒนาในรายวชิาที่ใชใ้นการสอบ 
V-NET 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอ้งกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร 

ระดับ ปวช.และปวส. มีโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการด าเนินงานตามโครงการ ท่ีก าหนดไว้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการเชิญสถานประกอบการมาประชุมเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร ให้ครูทดลองใช้พัฒนาหลักสูตร 
และประเมินหลักสูตร 
 
ความส าเร็จ 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 ในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานประกอบการและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง มี 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่

เกิน 3 ปีไปใช้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ  100 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 
หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัตติามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แบบส ารวจขอ้มูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีแผนการสอนรายวิชา ท่ีมีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการท าตารางสอนของครู 
ตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อ านวยการ 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ มีหลักฐานท่ีเป็นตารางสอน บัญชีรายชื่อแผนการสอนและแผนการสอน มีการด าเนินการให้
ครูจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธกีารสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
ความส าเร็จ 
 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพ ในการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชาในระดับ ดีมาก ค่าคะแนน 5 
 
 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ม ี

หมายเหตุ  ใส่ค่ารอ้ยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมผีลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมผีลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมผีลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมผีลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของคร ู
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีแผนงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน-โรงงานมีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ท่ีมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีโครงการสนับสนุนการวิจัยและผลผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ จัดให้ครูทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจัดให้ครูทุกคน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน มีการนิเทศการสอนและครูทุกคนมีการบันทึก
การสอน จัดให้ครูน าผลจากการสอน ผลการนิเทศการสอนไปท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน า
ผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
ความส าเร็จ 
 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
 

ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูต่ละคนใชส้ื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลังการสอน ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควธิีการสอน
ท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพือ่แก้ไข
ปัญหาหรอืพัฒนาการเรยีนการสอน ไมน่้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 100 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูต่ละคนน าผลจากการวจิัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมน่อ้ยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน 100 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งระบุวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายในแต่
ละรายวิชา และมีการวัดประเมินผลที่มีเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล ให้ครูทุกคนได้รับทราบ 

ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอนด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอนด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอนด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความส าเร็จ 

 จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ท าให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
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ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวธิีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรยีนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาที่สอน 

มี 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวชิาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคน ให้เป็นผู้เรียนมีสว่นรว่มในการวัดและประเมินผลทุก
รายวชิาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี และบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที่สอน 

มี 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีการประชุมวางแผน การฝึกงาน และมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเช่น โครงการฝึกงานนักศึกษา โครงการขยายความร่วมมือสถานประกอบการ งานนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน โครงการประกวดการน าเสนอ KM และสมุดบันทึกฝึกงาน เป็นต้น 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการมีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงานมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงานมี 
การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานมีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
ความส าเร็จ 
 จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ  
ดีมาก ค่าคะแนน 5  
 ผลการด าเนนิการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลอืกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความรว่มมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกึงานของผู้เรียนรว่มกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หนว่ยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกึงานของผู้เรียนรว่มกับสถานประกอบการ หนว่ยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพือ่น าผลไปปรับปรุงโดยเชญิสถานประกอบการ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ารว่มการสัมมนา 
มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างคู่มือการฝึกงาน
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 
รวม 25 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขี้ที่ 2.1 ถึง ตวับ่งชี้ที่ 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. พัฒนาและจัดท าหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
รวมท้ังให้มีการก ากับติดตาม  และประเมินผลการใชห้ลักสตูร  เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง  
รวมท้ังพัฒนาให้มีหลักสูตรสองภาษา 

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนของครูให้มีคุณภาพ  ผู้เรียนเป็นส าคญั  โดยเนน้การฝึก
ปฏิบัติจริงท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่และใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนาคุณภาพของระบบการวัดและประเมินผล 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที ่3  ดา้นการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏบิัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีละ 2 ครั้ง หรืออาจมากกว่านั้น  ซึ่งมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคราวละ  2 ปี  คณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนครู 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งด าเนินการให้
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จ 

 จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ  อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.19 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาลประเมินหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหน้าท่ีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก  
ข้อ 8.1   

 

หมายเหต ุ 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเครือ่งมือการประเมนิ  
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ความส าเร็จ 

 ระดับคุณภาพการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนรว่มของ

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีสว่นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีการก าหนดอัตลกัษณ์   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัยฯ   
มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนรว่มของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานโครงการมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานบริหารจัดการ 

ความส าเร็จ 

 จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอื

วิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัตติามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมท้ังภายในและภายนอก  ท่ีมีต่ออัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

- ควรหลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหาร 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการประชุมท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคาะห์ SWOT และ
การท าแผนกลยุทธ์ ในการด าเนินการจะน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พรบ.การศึกษา มาร่วมด าเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารวิทยาลัยฯ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ   โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ มีการบริหารทรัพยากรตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกหน่วยงาน 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา                  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความส าเร็จ 
 จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ค่าคะแนน 5 
  

ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนว่ยงานต้นสงักัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
12 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้กครอง ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.62 
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ความส าเรจ็ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได ้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายจัดท าระบบสารสนเทศมีการจัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วนและ
เชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลมีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
ความส าเร็จ 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลใหว้ิทยาลัยฯมรีะดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี

ครบถ้วนและเชือ่มโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ป้องกันการสญูหาย
ของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรยีนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.13 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หมายเหต ุ
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาที่ต้องการ และ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและ   สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ   เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  
    ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร  
    ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์   
    ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  
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มาตรฐานที ่3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบรหิารความเสี่ยง 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีการประชุมวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสียงท่ีส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในวิทยาลัย 
ความพยายาม 

มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อยู่
ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอยา่ง
น้อย  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะววิาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสงัคม 
ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสีย่งลดลงอย่างนอ้ย 3 ด้าน มี 

 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4) 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจดัระบบดแูลผู้เรียน 

 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ ก าหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการจัดท าแผนงานโครงการ และ
จัดระบบดูแลนักศึกษามีแผนงานดูแลชว่ยเหลือนักศึกษา 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ จัดท าการปฐมนิเทศผู้เรียนมีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียนมีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนกัศึกษาอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผู้้เรยีนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 1 ครั้ง/สัปดาห ์

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรยีน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศกึษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรยีนปัญญาเลิศ มี 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑก์ารตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่าง เอกสารการพบท่ีปรกึษา 
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มาตรฐานที่   3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมทิัศน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน หอ้งปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ  

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีแผนงานโครงการ ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาและแผนการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและ
นักศึกษา 
 
ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการมีการประเมิน ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และนักศึกษา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ และการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับดีมาก คะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมสี่วนรว่มของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย 3.98 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานท่ี 
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มาตรฐานที ่3  ดา้นการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์และคอมพิวเตอร์ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการงบประมาณการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งมีแผนการจัดซื้อตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแผนงานของแต่ละแผนกมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานโครงการมีบันทึกขออนุมัติ และใบขอซื้อตามแผน เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดหาการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และนักศึกษาค่าเฉลี่ย 4.37 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสัดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.37 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ มี 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
   ตัวอย่างเครือ่งมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการอบรม
บุคลากร โครงกองทุนการศึกษาต่อ ส าหรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด าเนินการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก 

ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการ ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอยู่
ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
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ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวชิาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

36.60 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้ารว่ม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรอืหนว่ยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

6.25 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งด้านวิชาการหรือวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณวชิาชพี จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

33.52 

 
 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัตติามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกยีรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณวิชาชพี จากหนว่ยงานหรือองค์กรภายนอก
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มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการส ารวจความต้องการในการใช้งบประมาณทุกหน่วยงาน มีแผนการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับการภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน  การบริหารจัดการและวิชาชีพ  มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน-ภายนอก มีการก าหนดนโยบาย
และแผนวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน 
ความพยายาม  
 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานและมีการก ากับติดตาม เพื่อให้การใช้
งบประมาณ เป็นไปตามแผนงานเกิดผลส าเร็จ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณของ 
วิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี ค่าคะแนน 4 
 
ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา งบด าเนนิการ 
(1) 

งบรายจา่ย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

 
14,942,559.75 2,079,794 13.92 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรอืมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้ัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

- ไม่มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

836,289.43 5.60 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผูเ้รียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอื
งานวิจัยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

1,122,016.51 7.51 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของงบด าเนินการ 

784,385.07 5.25 มี 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที ่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรอืต่างประเทศ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ จัดท าโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากร ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อาทิ โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการเชิญวิทยากรจากภายนอก 
เป็นต้น 

ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนมีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 
 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพ  ในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
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ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากับ
เครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังใน
ประเทศและ หรือตา่งประเทศร่วมพัฒนาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานท่ีเปิดสอน 

ร้อยละ 
87.50 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

127 แห่ง 
 

4 สถานศึกษามีการระดมทรพัยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ ์ครุภณัฑ์ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชวีศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 5 รายการ 
11   

รายการ 
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือตา่งประเทศ 

เพื่อการปรับปรุง 

มี 

 
 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 3 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 
3.10 5 ดีมาก 
3.11 4 ดี 
3.12 5 ดีมาก 
รวม 59 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ที ่3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ  ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  โดยให้มีการก ากับติดตามผลการใช้งบประมาณเพื่อวัด
ความส าเร็จของงาน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ  และการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี  เพื่อใหม้ีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  มีสือ่ที่พอเพยีง  รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และรักการใฝ่รู้ 

จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

 วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดโครงการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายของวิทยาลัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกโครงการ
มีแผนด าเนินงานจ าแนกตามโครงการ อาทิ โครงการวันวิชาการ โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนและจิตอาสา โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการด าเนินการตามแผนงานโครงการมีการขออนุมัติโครงการ มีภาพถ่ายการ
ด าเนินกิจกรรมทุกโครงการ มีการรายงานผลการงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีการประเมินผลโครงการเพื่อน าผล
ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริหารวิชาการ
และวิชาชีพ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่ม ี

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
กิจกรรม ต่อปี 

3 โครงการ/ 
กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 เข้ารว่มโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ  88.24 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รยีนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เข้ารว่ม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ  71.77 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.29 
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ความส าเรจ็ 
คา่คะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 
 ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  โดยการเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านโครงการ/
กิจกรรมบริการวชิาการ/วิชาชีพ  การฝึกประสบการณจ์ริงการศึกษาดูงานและความรว่มมือสถานประกอบการ  ส่งผล
ให้ผู้เรยีนมีทักษะฝีมอืทางวชิาชีพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจยัของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยยึดหลัก ตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจ จัดวิธีการบริหารระบบท่ีสนับสนุน งานด้านสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตามภารกิจและ
หน้าท่ี และแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีระบุไว้ 
 
ความพยายาม  

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามเกณฑ์ได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนด าเนินการให้
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค  
และชาติ 
 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดษิฐ์งาน
สร้างสรรค์หรอืงานวิจัยของผูเ้รียนอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรอืงานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รยีนระดับชั้น ปวช.3 และระดบัชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ  59.59 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  29.27 

5.  สถานศึกษาด าเนนิการให้โครงการ สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชนห์รือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

ร้อยละ  16.32 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเกียรติบัตรการประกวดโครงการ สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
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มาตรฐานที ่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์  งานสรา้งสรรค์ หรอืงานวิจัย 
ตัวบ่งช้ี  5.2    ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสรา้งสรรค ์ หรอืงานวิจัยของครู 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยยึดหลัก ตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจ จัดวิธีการบริหารระบบท่ีสนับสนุน งานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตาม
ภารกิจและหน้าท่ี และแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีระบุไว้ 
ความพยายาม  

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวจิัย 

- ด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 
- ได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใน

สถานศึกษา 
- น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
- ด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวิจัย น าไปใช้ประโยชน์หรอืได้รับรางวัลใน

ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิเช่น การประกวดงานวจิัยของสมาคมอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และ
คุรุสภา 

ความส าเร็จ 
จากผลการด าเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรอืงานวจิัยอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครทุูกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรอื
งานวิจัยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  
100 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรอืงานวจิัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ   
100 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรอืได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

ร้อยละ   
36.60 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเกียรติบัตรครูท่ีได้รับรางวลั 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 5 ดีมาก 
5.2 5 ดีมาก 
รวม 10 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  และผูเ้รียนในการน าผลงาน  นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยประกวดเพือ่สร้างชือ่สียงให้กับสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและเผยแพร่  ผลงานนวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวจิัย 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที ่6   ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการ
กิจกรรมวันพ่อ โครงการกิจกรรมวันแม่ โครงการกิจกรรมหล่อเทียน โครงการหล่อเท่ียนพรรษา  โครงการ
ประชาธิปไตย  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม 
โครงการพิธีไหว้ครู เป็นต้น 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการด าเนินงาน ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แบบบันทึก
ขออนุมัติด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการ รูปถ่าย เป็นต้นมีโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
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ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

7 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้ารว่ม
กิจกรรมร้อยละ 

90.74 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  91.18 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพือ่น าผลไปปรับปรงุการบริหารจดัการ 

มี  
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ก่ียวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก  
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.04 

 
ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑก์ารตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.2    ระดบัคุณภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนรุักษธ์รรมชาติ 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่นโครงการปลูกป่า 
โครงการเก็บขยะชายหาดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว ข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการโครงการและกิจกรรมในด้านปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษธ์รรมชาติ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน5 

 
ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่ม ี
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม  5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 93.99 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกจิกรรม 
ร้อยละ  100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.73 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.3    ระดบัคุณภาพในการส่งเสรมิด้านกีฬาและนันทนาการ 
 วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการกีฬาสี โครงการ
คอนเสิร์ต เป็นต้น 
ความพยายาม 

- มีโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- ด าเนินการใหผู้้เรยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
- มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนนัทนาการโดยครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพือ่น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการดังกล่าว ข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการสง่เสริมด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 
 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  67.04 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกจิกรรม 
ร้อยละ  88.23 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบรหิารจัดการ 

ม ี

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการสง่เสริมด้านการกฬีาและ
นันทนาการ  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.28 
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ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีแผนโครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและนักศึกษา เช่นโครงการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อปรับเปลี่ยนในเรื่องการแต่งกาย 
โครงการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี   การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน โครงการส่งเสริมหลักสูตรมีระบบ
ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยผู้ปกครองลดประหยัดในเรื่องการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ การแนะแนว
อาชีพให้นักศึกษามีรายได้ มีงานท าพิเศษ และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ียากจน 
 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานโครงการ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  และการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและนักศึกษาเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าคะแนน5 
 

ผลการด าเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 9  กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีสว่นรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  97.31 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกจิกรรม 
ร้อยละ  100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพือ่น าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.29 

 



100 

 

 

ความส าเรจ็ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 6 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รวม 20 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ที ่6.4หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. ส่งเสริมโครงการกิจกรรมและปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม     
3. ส่งเสริมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
4. ส่งเสริมการให้ความรู้และสรา้งความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา และผูเ้รียน 
5. โครงการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่มี 
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มาตรฐานที ่7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ผู้บริหารทุกท่านให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ โดยแสดงความมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการจัดงบประมาณส าหรับการประกันคุณภาพ และมีมาตรฐานของวิทยาลัยฯ  
 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานมีการจัดท าเอกสารคุณภาพ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
วิทยาลัยมีการนิเทศและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน มีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
ความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก  
ค่าคะแนน 5 

 
ผลการด าเนนิการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมม่ี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่งจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 
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ความส าเรจ็ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัตติามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานที ่7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ก าหนดปรัชญา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
มีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการท้ัง  4  อนุกรรมการคืออนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ (SDC)  คณะอนุกรรมการควบคุมระบบงาน (DCC) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติงาน (IAC) และคณะอนุกรรมการดูแลมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อตรวจรับการประเมินภายนอก (ISC)ก าหนด
กลยุทธ์เพื่อด าเนินงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ 
 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามมาตรฐานการอาชวีศึกษาโดยมีผลตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก 

 

ความส าเร็จ 
จากผลการด าเนินการ ดังกลา่วข้างต้นส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามแผน

มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2555 อยู่ในระดับดีมาก 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 7 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 5 ดีมาก 
รวม 10 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ถึง ตัว
บ่งชีท้ี่ 7.2 หารดว้ย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนนุให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2544, 2549 และ 
ปีการศึกษา  2553  ผลจากการจัดการศึกษา  ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รั บรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง  
ติดต่อกัน ภายใน  10   ปี  เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน   

2. ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ครั้งท่ี 3 จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

3. ในปีการศึกษา 2558 เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Excellence) การ
ประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9  ตุลาคม  2558 
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จุดควรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากวา่ดี) 
 ไม่ม ี

ผลการด าเนนิการ 
ตารางที่  7.2  ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
และทีป่รบัปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 

ปีการศึกษา 2558 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรบัปรุง 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6 - - - - - 
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      



106 

 

 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการตัดสินตามเกณฑ ์
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      
 7.2      

รวม 31 3 - -  
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสนิตามเกณฑ์สงูสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน.........31 
............ตัวบ่งช้ี   
 

ความส าเรจ็ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยูใ่นเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี ้ 1 

     หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34   
ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลอืบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งดว่น   
จะได้ระดับ 4  ดี  
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสามของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี 

พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 90.91 เมื่อพิจารณาผลประเมินในกลุ่มตัวบ่งชี้พบว่า 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 60.91 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมิน
เทา่กับ 10.00 และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 20.00 
เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานตามกฏกระทรวง พบว่า มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 รองลงมา คือมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และมาตรฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษาครบตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดงว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. เห็นสมควร
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
 

2. จุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนา 
- จุดเด่น 
1. ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงาน ได้งานท าและประกอบ
อาชพีอิสระเป็นท่ียอมรับขององค์กร/หนว่ยงานและสถานศึกษาอื่นๆ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านโครงการ 
/ กิจกรรมบริการวิชาการ / วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์จริง การศึกษาดูงานและความร่วมมือกับส ถาน
ประกอบการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการทักษะฝีมือทางวิชาชีพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
3. ผู้สอนจบการศึกษาตรงตามวุฒิท่ีสอน จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเมื่อผู้สอนได้รับการ
พัฒนาการสอนทางวิชาชีพและวิชาการ  โดยผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานประกอบการ  ท่ีเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา  ท าให้ผู้สอน  มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพท่ีสอน
มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด  และระดับชาติการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น  และมีภาวะผู้น าสูง  สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ท้ังด้าน
บุคลากร  งบประมาณ  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน / หน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การ
ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก  และด้านอื่นๆ   ใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสม  ในการปกครองคนและงานของ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษา 
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5. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือห้องปฏิบัติการต่างๆ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ศูนย์หนังสือเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์หนังสือจุฬา ห้องจัดเลี้ยง / 
อบรม / สัมมนา ศูนย์วิทยบริการ และมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐานระดับสากล  และ
เอื้อประโยชน์ในการให้บริการชุมชน  การจัดการเรียนการสอน  และการขยายโอกาสทางการศึกษา 
6. การประกันคุณภาพภายใน  มีโครงการครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาครบถ้วน  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ท้ังหมด 34 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 % 
7. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพดีเยี่ยม  ส่งผลให้สถานศึกษามีชื่อเสียงหรือเป็นท่ียอมรับและสร้างความภูมิใจให้บุคลากรของ
สถานศึกษา 
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ( D-SPIRIT, The idol of IRPCT) ประกอบด้วย 
(1) Dutifulness คือกตัญญูกตเวที  (2)Saving คือประยัด  (3)Plentifllness คือมีน้ าใจ  (4)Indoctrination 
คือมีวินัย   (5)Respect  คือนอบน้อม  (6)Responsibility  คือรับผิดชอบ (7)Intensiveness  คือขยัน และ  
(8)Trust  คือซื่อสัตย์ 
9. สถานศึกษามีบริษัทไออาร์พีซี  ให้การสนับสนุนงบประมาณ  การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกงานซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 
- จุดท่ีต้องพัฒนา 
1. การด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการท่ีช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาในรายวิชา  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. การจัดท าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน  ให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ. ก าหนดและการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการจัดท าผลงานเชิงพาณชิย์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ได้ในระดับต่างๆ 
 

3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. สถานศึกษาควรมีลักษณะเป็นองค์กรเชิงธุรกิจมากข้ึน  ควรบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์กร
ธุรกิจ  การขยายช่องทางในการให้บริการทางการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
การสร้างหลักสูตรร่วมกับองค์กรการท างานท่ีมีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้เรียนเข้ารับการศึกษา  การเปิดหลักสูตร
เข้มข้นระยะสั้นเฉพาะด้านตามความต้องการของตลาดการศึกษา  การเปิดสาขาวิชาท่ีสามารถท ารายได้สูง  
การยุบ  การลดขนาด  การรวมหรือการลดลงของการให้ความส าคัญของสาขาท่ีไม่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 
2. ควรเปิดสาขาใหม่ท่ีสอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชนและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใหม่ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีบน
ฐานความรู้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒนธรรมย่อยตามอาชีพ  เชื้ อชาติ  ความเชื่อ
เฉพาะกลุ่ม  เป็นต้น 
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