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รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 



๒ 

 

 
 
 

ค าน า 
รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จัดท าข้ึน

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญซึ่ง
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้  

๑. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ  

๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

๓. การประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

๔. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 กระบวนการจัดรายงานผลการประเมินตนเองนั้ นวิทยาลัยฯ  ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 รายงานผลการประเมินตนเองนั้นวิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการร่วมกัน  
และตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีได้ก าหนดรูปแบบรายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้มาจากหน่วยงานต่างๆที่จัดการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และผล
จากรายงานฉบับนี้  จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
                                                                                            ๒๙ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 



๓ 

 

ค าช้ีแจง 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดท าข้ึน
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญซึ่ง
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย ๖ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ส่วนที่ 
๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนที่ ๔  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนที่ ๕ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) ส่วนที่  ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  สามารถน า
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยง านที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลเชิงคุณภา พและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

 

สารบัญ 
           หน้า 

 ค าน า 
ค าชี้แจง 

 

 สารบัญ 
ส่วนที่  ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                              ๕              

 

 ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                       ๗         
ส่วนที่  ๓  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                              ๒๗ 
ส่วนที่  ๔  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                             ๓๐ 
ส่วนที่  ๕  ผลการปฏบิัติงานที่เปนแบบอยางที่ด ี(Best Practice)                                        ๖๘ 
 
ภาคผนวก                                                                                                         ๗๘ 
     อ้างอิงที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
     ผลสัมฤทธิ์ของการอ้างอิงในแต่ละประเด็น 
     
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 

 วิทยาลัย เทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน  ๓ มาตรฐาน  ๙
ประเด็นการประเมิน และ ได้จัดท าแผนพั ฒนาสถานศึกษาระยะเวลา  ๕ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาก าหนดและให้เป็นไปตามกร อบมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑  
วิทยาลัย เทคโนโลยีไออาร์พีซี ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ ตามแผนจนก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
มาตรฐาน 

๑ ๒ ๓ ๔ รวม เฉลี่ย 
ประเด็นพิจารณา 

๑ ๕ ๕ ๔.๗๕ ๕ ๑๔.๗๕ ๔.๙๑ 
๒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๕ 
๓ ๕ ๕   ๑๐ ๕ 

รวม     ๔๔.๗๕ ๔.๙๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.๑ ระดับประเด็นพิจารณา  

๑.๑.๑ ประเด็นที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”   จ านวน ........๘... ประเด็น  
๑.๑.๒ ประเด็นที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ........๑..... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๓ ประเด็นที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน .........-...... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๔ ประเด็นที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”    จ านวน .........-...... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๕ ประเด็นทีอ่ยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่ง”  จ านวน ..........-..... ตัวบ่งชี้  

๑.๒ จุดเด่น (การปฎิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังง าน ตามแนวทางของ
รัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ การจัดการเรียนการสอน การเปิดสอน ๓ สาขายกระดับในสาขา วิชาปิโตร
เคมี วิชาเทคนิคพลังงาน และวิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตรแบบ  Dual Vocation Education / Mini 
English Program (DVE/MEP) วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโคร งการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพ
อาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Model ocational  Collage)  

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติงานของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน การอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

ไม่มี 
๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การด าเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)  



๖ 

 

วิทยาลัย ฯ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒน าสู่
การยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยวิทยาลัยฯ ได้เริ่มน ามาตรฐานการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา  ด้านการอาชีวศึกษา  ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APACC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป 



๔ 

 

ส่วนที ่๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
ที่ตั้ง เลขที่  ๓๐๙   หมู่ที่     ๕    ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง   
รหัสไปรษณีย์  ๒๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  โทรสาร    ๐-๓๘๐๒-๒๘๓๕-๗  ต่อ ๓๐๑ 
Website  www.irpct.ac.th   E-mail  info @ irpct.ac.th 

 สังกัด ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม  
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ฯลฯ 
 เดิมชาวระยองส่วนใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ าประกอบอาชีพประมง  ต่อมามีการ
ขยายตัวขึ้น ในบริเวณท่ีราบชายฝั่งเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการตั้งบ้านเรือนตามลักษณะของผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  หลังจากท่ีจังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก  เป็นศูนย์ปิโตรเคมีท่ีส าคัญของชาติ  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ านวนมาก  ทั้ง
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม  มีแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
 ศาสนา  ประชาชนในจังหวัดระยอง มีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมา ส่วนใหญ่ 
ประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ ๔ และศาสนาคริสต์ร้อยละ ๑ 
ตามล าดับ 
 วัฒนธรรม  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีจะ
คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ  แต่วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่  ชาวพ้ืนเมืองยังมีการพูดส าเนียง
ภาษาท้องถิ่น และมีการละเล่นที่เป็นพื้นเมืองเดิม 
 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  
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๕ 

 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ 
ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี ๒๕๕๐ มีมูลค่า 
๕๖๗,๙๖๑ ล้านบาท เป็นผลจากการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ ๙๗๒,๓๐๖ บาท/คน/ปี เป็นล าดับที่ ๑ 
ของประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) สาขาการผลิตนอกภาค
เกษตรกรรม มีมูลค่ารวมสูงถึง ๕๕๐,๔๙๐ ล้านบาท การผลิตสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุดคือ 
๒๗๕,๙๗๓ ล้านบาท สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหินมีมูลค่า ๑๙๑,๑๖๓ ล้านบาท ในขณะที่การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้สาขาการประมง มีมูลค่ารวมเพียง
๑๗,๔๗๑ ล้านบาท 
ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ  
 ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  วุฒิการศึกษามีทั้งในระดับประถมถึงปริญญาโท  
ประวัติสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี  จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานระดับกลางของสถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB.)  เมื่อวันที่   ๑   พฤษภาคม  ๒๕๓๘    และ
เปิดท าการสอนในวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๘ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี  โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนลักษณะความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานเพื่อผลิตช่างฝีมือ
ระดับกลางที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ปูนซิเมนต์  โรงกลั่นน้ ามัน  โรงไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออารพี์ซี  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  เวลา  ๑๖.๐๕  น. 

วิทยาลัยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๒  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๔๒  ถือว่าเป็นวิทยาลัยระดบัอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย    

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึก ษา 
๒๕๔๔,๒๕๔๙ และ ๒๕๕๓  ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน        
๓ ครั้ง  ติดต่อกัน ภายใน  ๑๐   ปี      เป็นผลให้ได้รับ รางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  และ  
เข้ารบัพระราชทานรางวัลเมื่อ  วันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ส าหรับนักศึกษา   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   ได้รับรางวัลพระราชทาน   จ านวน  ๓ รางวัล  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  จ านวน ๒ รางวัล  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   จ านวน ๑ รางวัล  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และในปีการศึกษา ๒๕๕๕   ได้รับรางวัลในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



๖ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับกา รประเมินคุณภาพการ ศึกษาครั้งที่ ๒ 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ ๓ 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม  (Excellence) การ
ประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 
๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  

๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 



๗ 

 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
๑ ดร.โพธิวัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง ประธานกรรมการ ๒ ปี 
๒ นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม กรรมการ ๒ ปี 
๓ นายธนาพันธ์  ฟ้าประทานชัย กรรมการ ๒ ปี 
๔ นายมีชัย สัณฐิติโกศล  กรรมการ ๒ ปี 
๕ นายนรุตม์ รุจิโรจน ์ กรรมการ ๒ ปี 
๖ นายสุรเดช ซิ้มเจริญ กรรมการ ๒ ปี 
๗ นายสัมฤทธิ์ วิชัยก าจร กรรมการ ๒ ปี 
๘ นายรุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม กรรมการและเลขานุการ ๒ ปี 

 
๑. ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล   ดร.โพธิวัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง โทรศัพท ์๐๘๑-๙๒๘๒๙๙๓   E- mail  

phothiwat.p@irpc.co.th วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก   สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์  ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

  ๒. ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล   นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม โทรศัพท์   ๐๘๑-๕๙๑๒๒๔๙     E- mail : 
kaitisak.b@irpct.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท    สาขา    การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๓.  ผู้อ านวยการ  นายรุ่งนิรัญ    เที่ยงธรรม โทรศัพท์   ๐๘๑-๔๐๖๐๙๕๘   E-mail 
rungnirun@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา   วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ สาขา
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่    ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
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๘ 

 

๒.๓ ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก ่ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  
ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓.๑ จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)  

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

แผนกวิชาช่างยนต์ ๑๐ ๑๐ - ๑๐ - - ๑ ๙ - 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๑๗ ๑๕ ๒ ๑๔ ๓ - ๓ ๑๒ ๒ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ๗ ๗ - ๖ ๑ - ๔ ๓ - 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗ ๗ - ๖ ๑ - ๑ ๖ - 
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม ๕ ๕ - ๔ ๑ - ๑ ๔ - 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓ ๓ - ๒ ๑ -  ๓ - 

แผนกวิชาพ้ืนฐาน ๖ ๖ - ๖ - -  ๖ - 
แผนกวิชาการบัญชี ๗ ๗ - ๖ ๑ - ๓ ๔ - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖ ๖ - ๕ ๑ - ๑ ๕ - 
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ๕ ๕ - ๓ ๒ - ๑ ๔ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๒.๓.๒ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน (คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารส านักงาน 
แผนกบริหารงานบุคคล 
แผนกอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง 
แผนกการเงิน 
แผนกบัญช ี
แผนกพัสดุและยานพาหนะ 
แผนกจัดซื้อ 
รวม 

 
๕ 
๓ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๕ 

   
๕ 
๓ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๕ 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
แผนกกิจกรรม 
แผนกพัฒนาวินัย 
งานแนะแนว 
แผนกห้องสมุด 
รวม 

 
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 

๑๑ 

   
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 

๑๑ 

 

ฝ่ายแผนกลยุทธ์องคก์รและความร่วมมือ 
แผนกสื่อสารองค์กร 
แผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
แผนกความร่วมมือและทวิภาค ี
แผนกแผนงานและโครงการ 
งาน HR Excellence 
รวม 

 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๐ 

   
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๐ 

 

ฝ่ายศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซ ี
แผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
แผนกบริการห้องอบรมและศูนย์อาหาร 
แผนกการตลาด 
แผนกสหการร้านค้า 
รวม 

 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๖ 

   
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๖ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
แผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล 
รวม 

 
๑ 
๓ 
๔ 

   
๑ 
๓ 
๔ 

 

 



๑๐ 

 

๒.๓.๓ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี 
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีรายงาน)  

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

นัก
ศึก

ษา
ตก

ค้า
ง 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี
เท

ียบ
โอ

น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการบัญชี 
รวม 

 
๗๕ 
๔๖ 
๔๑ 
๙๑ 
๓๕ 
๕๒ 

๓๓๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๔๕ 
๔๐ 
๒๕ 
๙๑ 
๒๖ 
๒๘ 

๒๕๕ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๔๕ 
๔๑ 
๒๘ 
๘๕ 
๔๑ 
๔๘ 

๒๘๘ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๓๐ 
๘ 
๕ 

๓๗ 
๒๒ 
๘ 

๑๑๐ 

 
๑๙๕ 
๑๓๕ 
๙๙ 

๓๐๔ 
๑๒๔ 
๑๒๖ 
๙๘๓ 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช) 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกล    
  อุตสาหกรรม (ม.๖) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวช) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
  อุตสาหกรรม (ปวช) 
- สาขางานเครื่องมือกล (ปวช) 
- สาขางานเครื่องมือกล (EP) 
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาปิโตรเคมี 
- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการบัญชี 
รวม 

 
๔๙ 

 
๘๐ 
๑๗ 
๓๖ 

 
๑๕ 
๓๕ 
๔๑ 
๖๗ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๔ 
๒๘ 
๖๑ 

๑๖๕ 

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

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

 
๓๙ 

 
๔๐ 
๒๓ 
๔๐ 

 
๒๘ 
๘๐ 
๓๕ 
๖๘ 
๒๔ 
๒๔ 
๒๔ 
๓๙ 
๖๓ 

๕๒๗ 

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

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

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

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

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

 
๑๔ 

 
๕๑ 
๑๔ 
๗ 
 

๕ 
๑๕ 
๔ 
๙ 
๐ 
๐ 

๑๓ 
๖ 

๑๗ 
๑๕๕ 

 
๑๐๒ 

 
๑๗๑ 
๕๔ 
๘๓ 

 
๔๘ 

๑๓๐ 
๘๐ 

๑๔๔ 
๔๕ 
๔๕ 
๖๑ 
๗๓ 

๑๔๑ 
๑๑๗๗ 

รวมทั้งหมด ๗๙๕ - - ๗๐๔ - - ๓๗๓ - - ๒๙๒ ๒๑๖๔ 
 



๑๑ 

 

๒.๓.๔ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน........................... 

- - - - 

รวมทั้งหมด - - - - 
 

๒.๓.๕ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกต/ิทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการบัญชี 
รวม 

 
๓๒ 
๓๗ 
๒๘ 
๕๒ 
๓๔ 
๔๓ 

๒๒๖ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๓๒ 
๓๗ 
๒๘ 
๕๒ 
๓๔ 
๔๓ 

๒๒๖ 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) 
- สาขางานเทคนิคพลังงาน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานเครื่องมือกล (EP) 
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
- สาขางานปโิตรเคมี 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการบัญชี 
รวม 

 
๒๐ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๔ 
๑๘ 
๒๐ 
๖๐ 
๑๖ 
๔๐ 
๒๐ 
๒๒ 
๓๐ 
๔๒ 

๓๓๒ 

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

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

 
๒๐ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๔ 
๑๘ 
๒๐ 
๖๐ 
๑๖ 
๔๐ 
๒๐ 
๒๒ 
๓๐ 
๔๒ 

๓๓๒ 
รวมทั้งหมด ๕๕๘ - - ๕๕๘ 



๑๒ 

 

 

(๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
................-............คน 

๒.๓.๖. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 
๒๕๕๗ เปิดสอน  ๒ ระดับ ดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 หลักการของหลักสูตร 

๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพ  ที่สอดคล้อง
กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนระดับมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  
 ๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาส ให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการ ปฏิบัติจริง  
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน  ผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ  และสถานประกอบอาชีพ
อิสระ  
 ๓. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือใ นการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  และ
องคก์รที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ๔. เป็นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้ องถิ่น มีส่วนร่วมในการพั ฒนา 
หลักสูตรให้ตรงตามความต้ องการและสอดคล้ องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดควา มสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

กระบวนการเรียนการสอน 
         จัดแบ่งกระบวนการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑) การเรียนการสอนในวิทยาลัย ด าเนินการเรียนการสอนดังนี้ 
-รายวิชาทฤษฎี  
-รายวิชาปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือ และเครื่องจักร 

๒) การฝึกงาน เน้นการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้เวลาในการฝึกงาน   ๙  สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน ๖  สาขาวิชา ๖ สาขางาน รับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ม.๓ หรือ  เทียบเท่าเข้า
ศึกษาต่อตามประเภทและสาขาวิชาดังนี้ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 ๑)   สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์) 
  -   สาขางานยานยนต์ 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้า 
  -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

๓)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓)  สาขาวิชาเครื่องมือกล 
  -   สาขางานเครื่องมือกล  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 ๑)  สาขาวิชาพาณิชยการ 
  -   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -   สาขางานการบัญชี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

หลักการของหลักสตูร  
๑. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แผนการศึกษาแห่งชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ  

๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสใหเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัตจิริง สามารถเลือก 
วิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ สถานประกอบอาชีพอิสระ  

๓. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

๔. เป็นหลักสตูรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ  
องค์กรทีเ่กี่ยวข้องทัง้งภาครัฐและเอกชน  

๕. เป็นหลกสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศกึษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม 
ความตอ้งการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

กระบวนการเรียนการสอน 
 จัดแบ่งการะบวนการเรียนการสอน  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 ๑) การเรียนการสอนในวิทยาลัย ด าเนินการเรียนการสอนดังนี้ 
  -   รายวิชาทฤษฎี 
  -   รายวิชาปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือ  และเครื่องจักร 
 ๒)  การฝึกงาน เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบ โดยใช้เวลา ๖ เดือน 

สาขาวิชาที่เปิดสอน   ๑๐ สาขาวิชา  ๑๓ สาขางานดังนี้ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 ๑)  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
  -   สาขางานเทคนิคยานยนต์  (รับผู้จบ ปวช.) 
  -   สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม (รับผู้จบ ม.๖) 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
  -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (รับผู้จบ ปวช.) 

-  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (รับผู้จบ ม.๖) 
 ๓)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (รับผู้จบ ปวช.) 
 ๔)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
  -   สาขางานเครื่องมือกล  (รับผู้จบ ปวช.) 
  -  สาขาเครื่องมือกล (English Program) 
 ๕)  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
  -   สาขางานเคมีอุตสาหกรรม โปรแกรม Chem-Ace (รับผู้จบ ม.๖ วิทย์  - คณิต) 
 ๖)  สาขาปิโตรเคมี  

- สาขางานปิโตรเคมี (ทวิภาคี รับผู้จบ ม.๖ วิทย์  - คณิต) 
๗)  สาขาเทคนิคพลังงานพลังงาน 

-สาขางานเทคนิคการจัดการ (ทวิภาคี รับผู้จบ ปวช.) 
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผู้จบ ปวช. และม.๖) 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบ ปวช.และม.๖) 

 ๒)  สาขาวิชาการบัญชี (รับผู้จบ ปวช.และม.๖) 
- สาขางานการบัญชี (รับผู้จบ ปวช.และม.๖) 



๑๕ 

 

๒.๓.๗ อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  มีความพร้อม ความสะดวก ความสะอาดและความปลอดภัยใน 

การจัดอาคารเรียน และอาคารประกอบการต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิด
กระบวนการผลิตช่างฝีมือของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีบรรลุจุดม่งหมายที่วางไว้ โดยมีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการ จ านวน  ๖  อาคาร  ดังนี้ 

๑. อาคารเรียน  ๑  ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น  ประกอบด้วยห้องพักครู  
แผนกวิชาพ้ืนฐาน  และแผนกวิชาบัญชีและการขาย  ห้องเรียนคอมพิว เตอร์  ห้องเรียนวิชาทฤษฎี  ห้อง SMART   
สหการร้านค้าวิทยาลัย โรงอาหารและสถานีวิทยุชุมชนคลื่น ๙๙.๐ MHz 

๒. อาคารเรียน ๒  ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสรมเหล็ก  ๔ ชั้น  ประกอบด้วย ห้องอบรม 
สัมมนา  ศูนย์อบรมสัมมนาผู้รับเหมา  ห้องท าบัตรผู้รับเหมา  โรงอาหาร  ร้านถ่ายเอกสาร  แผนกพัฒนาวินัย ห้องพัก
ครูแผนกภาษาต่างประเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา 

๓. อาคารเรียน ๓  อาคารอ านวยการ  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๕  ชั้น   
ขนาด ๒๔ ม.x ๖๔ ม.  พ้ืนที่รวม  ๑,๕๓๖  ตารางเมตร  ประกอบด้วย  แผนก แผนกสื่อสารองค์กร  ห้องผู้บริหาร  
ห้องประชุมสัมมนา  ห้องสมุด  ห้องแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์  ห้องแผนกทะเบียน-หลักสูตร แผนกแผนงานและ
ยุทธศาสตร์องค์กร แผนกจัดซื้อ  ห้องแผนกบัญชี  แผนกการเงิน ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

๔. อาคารเรียน ๔  ลักษณะเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  ขนาด ๔๘ม. x ๖ม.  
พ้ืนที่รวม  ๒,๒๗๕  ตารางเมตร  ใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติงานรายวิชาในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน   

๕. อาคารเรียน  ๕  ลักษณะเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น  ขนาด ๒๔ ม. x ๘๕ม. 
พ้ืนที่รวม   ๒,๐๔๐  ตารางเมตร  ประกอบด้วยสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ห้องเรียนวิชาเฉพาะ
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม แผนกไฟฟ้าก าลัง  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อม
ห้องพักครู – อาจารย์ และห้องแนะแนว 

๖. โรงยิมเนเซียมม  โดยให้บริการ ห้องฟิตเนส และอุปกรณ์การกีฬาฯ 
 

๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวก 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ นักศึกษา ดังนี้ 

๑. ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 
๒. การคมนาคม เข้า ออก มี รถประจ าทางวิ่งบริการ (บริเวณ หน้าวิทยาลัย)และมีรถสองแถว วิ่งรับ-ส่ง 

จากศูนย์การค้า มายังวิทยาลัย ในช่วงเช้า และจากวิทยาลัยไปศูนย์การค้า ในช่วงเย็น นอกจากรถบริการ
ดังกล่าว มีรถพลังงานไบโอดีเซลและพลังงานแสงอาทิตย์ ของวิทยาลัยฯ วิ่งรับ-ส่ง จากบริเวณหน้า
วิทยาลัยมาในวิทยาลัย ฟรีทุกวัน 

๓. จัดและบริการอาหาร เครื่องดื่มท่ีถูกสุขลักษณะและอนามัย 
๔. มีห้องพยาบาล ที่มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล ให้บริการทุกวัน 
๕. มีสนามกีฬากลางแจ้ง สนามฟุตบอล สนามเปตอง ฯ  



๑๖ 

 

๖. มีโรงยิมเนเซียม ห้องฟิตเนส และอุปกรณ์การกีฬาฯ 
๗. มีห้องซ้อมดนตรี และเครื่องดนตรี 
๘. มีการประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพให้กับ นักศึกษาทุกคน 
๙. มีห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑๐. มีห้องน้ า ที่สะอาด 
๑๑. มีที่นั่งส าหรับพักผ่อนที่ร่มรื่น เช่น ศาลา ม้านั่งหิน เป็นต้น 
๑๒. มีระบบ Wi-Fi ความเร็วสูงให้นักศึกษาใช้บริการฟรี  

 
๒.๓.๘ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

งบด าเนินการ* (บาท)  
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

๑. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ๒,๙๗๑,๓๐๕.๐๕ ๑๓.๙๒  
๒. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

  ๓๑๖,๐๔๔.๖๗ ๑.๔๘  

๓. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

๗๕๔,๖๔๖.๗๓ ๓.๕๓  

๔. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑,๓๒๔,๒๔๙.๔๒ ๖.๒๐  

๕. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร ๑,๙๖๒,๖๕๖.๒๐ ๙.๑๙  
ฯลฯ ๑๔,๐๒๐,๙๐๔.๑๐ ๖๕.๖๗  

รวมรายจ่าย ๒๑,๓๔๙,๘๐๖.๑๗ ๑๐๐.๐๐  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
      ๒.๔.๑  ปรัชญา วิสัยทัศน์กว้างไกล  วิชาการดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี 
      ๒.๔.๒  อัตลักษณ์ : มารยาทงาม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม   
      ๒.๔.๓  เอกลักษณ ์: สร้างคุณค่าสู่สังคม 
      ๒.๔.๔  อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม : มีวินัย  ใฝ่กตัญญู  รู้รับผิดชอบ 
 
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
       ๒.๕.๑ วิสัยทัศน์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน า  ๑  ใน  ๕  ของประเทศภายในปี  ๒๕๖๓ 
       ๒.๕.๒ พันธกิจ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา  

พันธกิจ ( Mission ) 
๑. ด้านพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ปตท.และสถานประกอบการชั้นน า พร้อมเข้าแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการของกลุ่มปตท .

และสถานประกอบการชั้นน า  
๑.๒ สรรหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑.๓ สรรหาและพัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๑ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตรงตามภารกิจที่ปฏิบัติ พร้อมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.๓ รักษาและสนับสนุนบุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์กร 

๓. ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๑ พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ธุรกิจ และสังคม 
๔.๑ สร้างพันธมิตรทั้งการศึกษาและธุรกิจ 
๔.๒ พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และสังคม 

๕. เพ่ิมรายได้และพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๕.๑ พัฒนาศูนย์บริการให้พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก 
๕.๒ ขยายตลาดศูนย์บริการสู่ภายนอกเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
๕.๓ เพ่ิมมูลค่าขยายเครือข่าย 
 



๑๘ 

 

เป้าหมาย ( Goals ) 
๑. ด้านพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดสมรรถนะ และยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่สมรรถนะที่ก าหนด    

(SMART Teacher) 
๒. ด้านระบบประกันคุณภาพพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๓. ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อม/ITสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
๔. ยกระดับคุณภาพนักศึกษา (SMART Student) 
๕. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นน าและกลุ่ม ปตท. 
๖. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
๗. พัฒนาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ /ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือสังคม 

  



๑๙ 

 

๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 

      เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่   นักศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

ประเภทรางวัล 
ระดับ 

นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด รวม 
สถานศึกษา - ๕ - - ๕ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ - ๖ - ๕ ๑๑ 
นักศึกษา - ๑๓ ๔ ๓ ๒๐ 

รวม - ๒๔ ๔ ๘ ๓๖ 
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑  แบ่งเป็น  ๓  ด้าน  รวม  ๓๖ รางวัล คือ  
๑. รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา รวม  ๕  รางวัล 
๒. รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่   รวม  ๑๑  รางวัล 
๓. รางวัลและผลงานของ นักศึกษา รวม  ๒๐  รางวัล 

ดังนี้ 
๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ  ๕  รางวัล ดังนี้ 

๑.๑ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

๑.๒ ผ่านการประเมิน  “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี  สานพลังประชารัฐ  Excellent  Model  
School - DVE” ทั้ง  ๓  สาขา คือปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม  และเทคนิคพลังงาน  เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๑.๓  สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  ๑๓-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๑.๔  เกียรติบัตรสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  ในการประชุมสัมมนา   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑ 
        ๑.๕  เกียรติบัตรหมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น และกองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 

๒. รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่   แบ่งเป็นรางวัล 
ระดับประเทศ  ๖  รางวัล  ระดับจังหวัด  ๕  รางวัล  ดังนี้ 

๒.๑ รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการศึกษาแห่งปี ๒๐๑๘ กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต   
ดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง  ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๘ ณ  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
 



๒๐ 

 

๒.๒  โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้น าเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
นายรุ่งนิรัญ  เที่ยงธรรม การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา  ๒๐๑๙  วันที่  ๒๕  มกราคม  
๒๕๖๒ 

๒.๓ การประกวดผลงานวิจัยครู การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๒  สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

การประกวดวิจัยสถาบัน 
นางพนิดา     ดอนเมฆ    เหรียญทอง 
นายนฤมิตร  ภักดี  เหรียญทอง 
นางสาวมาริสา  แป้นเหมือน เหรียญทอง 

การประกวดวิจัยชั้นเรียน 
นางสาวสุวภาพ  อาริยะกุล    เหรียญทอง 
นางสาวทิพวรรณ  สืบแสง  เหรียญเงิน 
นางสาวสุมาลี  ยืนยงนาวิน เหรียญเงิน 
นางสาววิไลวรรณ นวลละออง เหรียญเงิน 
นางสาวกฤษฎา  ทองก าเหนิด เหรียญเงิน 
นางรัตนา  ลานทอง  เหรียญเงิน 
นางนนทวัน     ยศสมบัติ    เหรียญเงิน 
นางสาวปฤมล  อินทวงศ์  เหรียญทองแดง 
นางสาววดี  มณีอรุณ        เหรียญทองแดง 
นางจิตติมา  แก้วทันค า เหรียญทองแดง 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรนิภา    ศรีวงศ์  เหรียญทองแดง 
นางสาวจิราพร  เกิดแก้ว  เหรียญทองแดง 

๒.๔ รางวัลงานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม   
๒๕๖๒ 

นางสาวปฤมล   อินทวงศ์   โล่รางวัล 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนิภา  ศรีวงศ์  โล่รางวัล 
นางสาวสุวภาพ  อาริยะกุล  โล่รางวัล 
Miss Chinebeth  Borja   เหรียญทอง 
Mr.Justine  V. Pagsuyoin  เหรียญทอง 
นางจิตติมา  แก้วทันค า   เหรียญเงิน 
นางสาวสุมาลี  ยืนยงนาวิน  เหรียญทองแดง 
Mr.Thomas Jocsan D. Laurencio เหรียญทองแดง 
นายชาตรี  แซ่ต่าง   เหรียญทองแดง 
 



๒๑ 

 

 ๒.๕ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม   ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 
    นายรุ่งนิรัญ             เที่ยงธรรม 
    นายเกียรติศักดิ์        บุญกล่อม 

นางสาวปรัศมน      ภาภัทรมนตรี 
ม.ล.โชติสุภา           สายสนั่น 
นางสาวศุภพร         พัวพันประสงค์ 
นายเฉลิมพันธ์         ยศสมบัติ 
นางสาววรรทนี       หอมชู 
นายธาตรี                 ฟ้าประทานชัย 
นายตุลา                   จันทร์ค า 
นางสาวพรพรม       นิสัยมั่น 
นางสาวนงนุช          พรมรงค์ 
นายภิญโญ                ทองดารา 
นายนภกานค์            ยิ่งสังข์ 
นางสาวทิพวรรณ     สืบแสง 
นางสาวณิชาภัทร      ค าอินตา 
นางสาวจิตราวัลย์      รัตนจิราภิวัฒน ์
นางทองยุ่น               จัดแจง 
นายภูสิทธิ์                 สมสอางค์ 
นางสาวชนิสรา         หอมเกสร 
นางสาวมาริสา          แป้นเหมือน 

๒.๖  รางวัลครูดีศรีระยอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม   ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

นางสาวปฤมล  อินทวงศ์ 
  ๒.๗ รางวัล “๑๐๐  ปี  ครูดีศรีเอกชน  ประจ าปี  ๒๕๖๑” เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
    นายรุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม  ระดับเข็มเงิน 

นายเกียรติศักดิ์    บุญกล่อม  ระดับเข็มเงิน 
หม่อมหลวงโชติสุภา   สายสนั่น  ระดับเข็มเงิน 
นางสาวปรัศมน    ภาภัทรมนตรี  ระดับเข็มเงิน 
นางเยาวรัตน์    นพศิริ   ระดับเข็ม เงิน 
นางสาววรรณา    คิดละเอียด  ระดับเข็ม เงิน 
นางพนิดา    ดอนเมฆ   ระดับเข็ม เงิน 
นางจิตติมา    แก้วทันค า  ระดับเข็ม เงิน 
นางนัดดา      พาสนาโสภณ  ระดับเข็ม เงิน 



๒๒ 

 

นางรัตนา    ลานทอง   ระดับเข็ม เงิน 
นายธนาพันธ์    ฟ้าประทานชัย  ระดับเข็ม เงิน 
นางสาวยุวดี    จันทร์เอียด  ระดับเข็มเงิน 
นางสาวพิมพ์แก้ว   ปราศราคี  ระดับเข็มเงิน 
นางสาวสุมาลี    ยืนยงนาวิน  ระดับเข็มทองแดง 
นางสาวปฤมล    อินทวงศ์  ระดับเข็มทองแดง 
นายชาตรี  ต่างสมปอง  ระดับเข็มทองแดง 
นางนนทวัน    ยศสมบัติ  ระดับเข็มทองแดง 
นายระพิน    แสงสุด   ระดับเข็มทองแดง 
นางสาววิไลวรรณ   นวลละออง  ระดับเข็มทองแดง 
นางสาวอุทุมพร    สุภัคกุล   ระดับเข็มทองแดง 

๒.๘ รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ณ  ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  
นางสาวศุภพร       พัวพันประสงค์ 

๒.๙ รางวัลครูดีเด่น  ณ  ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 
นายวสันต์              บุญเทพ 
นางสาววิกานดา    เกตสะอาด 
นางสาวชุติมาพร   วรรณวงษ์ 
นางสาวสุจิตรา      ทาขุลี 
นางสาวจิราพร      เกิดแก้ว 
นางสาวณัฐฐินันท์   นวลปิด 
นางสาวกฤษฎา    ทองก าเนิด 
นางสาวพรพรม    นิสัยมั่น 

  ๒.๑๐  ครูเอกชนดีเด่น ประเภทผู้บริหารเอกชนดีเด่น  งานวันการศึกษาเอกชน ศูนย์ประชุมนานาชาตินง
นุชพัทยา  สวนนงนุช  ชลบุรี  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

นายนฤมิตร             ภักด ี
นายยุทธนา             กลิ่นหอม 

๒.๑๑ วิทยาลัยฯ ได้ส่งผลงานวิจัยของนางสาวสุวภาพ อาริยะกุล อาจารย์แผนกเคมีอุตสาหกรรม เข้าร่วม
ประชุมโครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูวิจัยอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนางานวิจัยโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ท าการน าเสนอผลงานวิ จัย  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ปวช.๑ โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับ
เทคนิคการตั้งค าถาม ๕W๑H  

 



๒๓ 

 

๓. รางวัลและผลงานของนักศึกษา แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ   ๑๓ รางวัล  รางวัลระดับภาค ๔   รางวัล   
และระดับจังหวัด  ๓ รางวัล ดังนี้ 

๓.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๒๘  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่  ๒-๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนแบบเครื่องกล  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๒๘  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่  ๒-๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๓.๓ รางวัลอันดับที่ ๙ การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO  จัดโดยบริษัทแกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดร่วมกับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  และ
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๑ 

๓.๖ การแข่งขนัทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  ๓๓ ได้รับเหรียญรางวัล  ๑๖๖  เหรียญคือ   
เหรียญทอง  ๗๑ เหรียญ  เหรียญเงิน  ๕๓  เหรียญ  และเหรียญทองแดง   ๔๒ เหรียญ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   

๓.๗ รายงานผลการตัดสินโครงงานวิทยาสาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระดับปวส. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

โครงงาน ผู้จัดท า อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รางวัล 
ศึกษาปริมาณและคุณภาพกัม
จากเมล็ดหางนกยูงเพ่ือใช้เป็น
สารเพ่ิมความข้นหนืดใน
ผลิตภัณฑ์แชมพู 

นางสาวภัสสร        แก้วส่องแสง 
นางสาวมนทกานต์   พืชพันธ์ 
นายสิทธิพล           คุ้มหอม 

นางสาวจิราพร   เกิดแก้ว เหรียญเงิน 
เงินรางวัล 
๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องตรวจสารระเหย นายจิรพงศ์          ทองธรรมชาติ 
นายศิริวัฒน์         ศรีทองหลาง 

นางรัตนา ลานทอง เหรียญทองแดง 

๓.๘ โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนแรงลมอัด” 
- ในวันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม     ๒๕๖๑ทีม Under Hill และทีม ดับเบิ้ล A จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ  ๒๐  ทีม 
- ในวันพุธ ที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑    ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรร มศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนแรงลมอัด ” รอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ซึ่งทีม Under Hill ได้ผ่านการ
คัดเลือก พร้อมเงินค่าบ ารุงทีมๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

- ผลการแข่งทีม ดับเบิ้ล A ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมและรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
- ทีม Under Hill ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ 
๓.๙ ประกาศมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เรื่อง รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี   ๒๕๖๑Youth Greenovation Awards ๒๐๑๘ ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า  
โดยทีม AUTO Mechanic  โครงงานทุ่นเตือนฉัน เข้ารอบ ๑๕ ทีม ทีมที่เข้ารอบ ๔๕ ทีมจะได้รับเงินสนับสนุน
โครงการในระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า รับงบประมาณสนับสนุนทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



๒๔ 

 

๓.๑๐ รางวัลกีฬาระดับจังหวัดชนะเลิศ  วอลเลย์บอลหญิง  เปตองชายคู่  มวยไทยสมัครเล่นชายและหญิง  
จัดโดยอศจ.จังหวัดระยอง 

๓.๑๑ รางวัลกีฬาระดับภาค  การแข่งขันนางนวลเกมส์ชนะเลิศ  เปตองชายคู่  มวยไทยสมัครเล่นชาย  

และหญิง  จัดโดยอศจ.จังหวัดสมุทรปราการ 

๓.๑๒ รางวัลกีฬาระดับชาติครั้งที่ ๑๓  การแข่งขันบัวหลวงเกมส์เหรียญทองแดงเปตองชายคู่  และ 
เหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่นชายและหญิง  จัดโดยอศจ.จังหวัดปทุมธานี 

๓.๑๓ นักศึกษาวิทยาลัยไออาร์พีซีได้รับ  ๔ รางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๑ ดร.พีระพล  พูลทวี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า อวด-ดี อาชีวะ” กิจกรรม
ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา ความยาว ๕ นาที ไม่จ ากัดรูปแบบ ในโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖๑   เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ ซึ่งในปีนี้มีการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการใน   ๔ ภูมิภาค เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๒,๐๐๐  คน และมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๗๑ ผลงาน ก่อนที่จะได้ผลงานที่เข้า ชิง
รางวัลในระดับประเทศ ๒๐ ผลงาน มาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ อีกครั้งหนึ่งเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลงาน 
ก่อนเข้าชิง ๑๒ รางวัล และเงินรางวัลกว่า ๔ แสนบาท 

๑. รองชนะเลิศอันดับ ๑ “What Lies Ahead” เรื่องจริงจากชีวิต เด็กอาชีวะชาวกัมพูชา  
“เพ็ง ตึ๊ก” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   รางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท      

๒. ภาพยอดเยี่ยม ได้แก่  What Lies Ahead วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   
๓. นักแสดงน าชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเค็ง เซะเรย  ผลงาน What Lies Ahead  

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
  ๔.   ผลงานยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท    ประเภทอาชีวะเปลี่ยนชีวิต  ได้แก่ 
What Lies Ahead  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๒.๗ การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ - เดือนมิถุนายน  
พ.ศ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษาควรมีลักษณะเป็นองค์กร
เชิงธุรกิจมากขึ้น  ควรบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์กรธุรกิจ  
การขยายช่องทางในการให้บริการทาง
การศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี การสร้าง
หลักสูตรร่วมกับองค์กรการท างานท่ีมี
ชื่อเสียงเพ่ือดึงดูดผู้เรียนเข้ารับ
การศึกษา  การเปิดหลักสูตรเข้มข้น
ระยะสั้นเฉพาะด้านตามความต้องการ
ของตลาดการศึกษา  การเปิดสาขาวิชา
ที่สามารถท ารายได้สูง  การยุบ  การลด
ขนาด  การรวมหรือการลดลงของการให้
ความส าคัญของสาขาที่ ไม่ให้
ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 
๒. ควรเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความพร้อมของสถานศึกษา  ความ
ต้องการของชุมชนและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแบบใหม่ที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีบน
ฐานความรู้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒ นธรรมย่อย
ตามอาชีพ  เชื้อชาติ  ความเชื่อเฉพาะ
กลุ่ม  เป็นต้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัท
ปตท . จ ากัด (มหาชน ) ได้ด าเนินธุรกิจกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ
ต้องการใช้ช่างฝีมือที่เป็นประชาชนของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จึงได้ท า
ความร่วมมือกับกระทร วงพลังงานและ
วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาช่างกลโรงงาน
ภาคภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์สนับสนุนการท าธุรกิจ
ของภาคเอกชนไทย  ทั้งยังเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล  
เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไ ทย
เพ่ือแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยฯในการเป็นผู้น าการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในระดับอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ 
ขอรับการสนับสนุนโครง การพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาข้ัน นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและ
เทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลใน
นโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับ
วิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(Excellence Model ocational  Collage) 

การประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงาน ต้นสังกัด 
เมื่อวันท่ี......................-... 

- - 

  



๒๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย ส านักงาน
รับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 

      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการ
อาชีวศึกษา รอบสามของวิทยาลัย ฯ  พบว่า 
ภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐.๙๑ ผลประเมิน
ในกลุ่มตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน มี
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๖๐ .๙๑ กลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมิ นเท่ากับ 
๑๐ .๐๐  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มี
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๒๐ .๐๐  เมื่อ
พิจารณาจากมาตรฐานตามกฏกระทรวง พบว่า 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๕.๐๐  รองลงมา คือ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษามีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๓ มาตรฐานด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔ .๔๘  และมาตรฐานด้านผลการจัด
การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔ .๑๙  
ตามล าดับเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษา
ครบตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานทุกข้ อ แสดง
ว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐาน สมศ . เห็นสมควรรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการที่ช่วย
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาในรายวิชา  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และพ้ืนฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 
๒. การจัดท าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน  ให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ . 
ก าหนดและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  ในการจัดท าผลงานเชิงพาณิชย์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างๆ 

๑ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
รายวิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
พ้ืนฐานวิชาคอมพิวเตอร์ สูงขึ้นโดย
จัดกิจกรรม / โครงการที่ช่ วย
ส่งเสริมผู้เรียน  เช่น  โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ  การสอนเสริม   การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ฯลฯ 
๒ . โครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรีย นก าหนดให้มี
สัดส่ว นตามเกณฑ์ที่ สมศ .และ มี
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  ในการจัดท าผลงานเชิง
พาณิชย์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับต่างๆ  ได้โดยมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 



๒๗ 

 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 

ดังนี้ 
 

 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        ๑.๑  ด้านความรู้ 
          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   



๒๘ 

 

 
 
 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
     ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล ะความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทัง้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ การประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
       ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
         
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 



๒๙ 

 

 
 
 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
         สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
        ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีอ้างอิงเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ๕ ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ    ๕ ดีเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ    ๔   ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ    ๓ ดี 
 ระดับคุณภาพ   ๒ พอใช้ 
 ระดับคุณภาพ    ๑ ต้องปรับปรุง 
 หมายเหตุ  :  เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละประเด็นการประเมิน  สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด  
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน  ๆ เพิ่มเติมได้ตาม
บริบทของสถานศึกษา 

 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   



๓๐ 

 

สว่นที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเรียงล าดับตามมาตรฐาน 

และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (ข้อมูลจากรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 ๑.๑ ด้านความรู้     

๑) ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความรู้โดยมีประเด็นพิจารณา  ๔ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๙๓.๑๓ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ ๒.๕๐  

ขึ้นไป โดยมีนักศึกษาปวช .และปวส .ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดจ า นวน  ๕๕๘   คน  โดยมีนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ ๒.๕๐  ขึ้นไป  ๕๑๘   คน 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับจ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ ๘๒.๑๘ มีผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับจ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๕๕๘  คนและจ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน ๖๗๙   คน 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) และร้อยละ  ๕๐ ของผู้เข้าสอบได้คะแนน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนนระดับชาติ 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๙๓.๒๕ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และร้อยละ  ๖๗.๑๗ ของผู้เข้าสอบได้คะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนนระดับชาติ โดยมี
ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าสอบระดับปวช.และระดับปวส.จ านวน  ๖๓๗   คน  มีผู้เข้าสอบ  ๕๙๔  คน  และผ่านการ
ทดสอบ  ๓๙๙   คน 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๘๘.๗๙ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 
 



๓๑ 

 

๒) จุดเด่น  
ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ได้ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการประชุมผู้ปกครอง  การวิจัยแก้ไข
ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ควรด าเนินงานพัฒนาระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 
    ๔.๑) เพ่ิมช่องทางการติดตามข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Form , 

Line เป็นต้น   
    ๔.๒) นักศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.  ข้อมูลผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย/รายงานผลส าฤทธิ์ทางการเรียน/รายงานผู้ส าเร็จการการศึกษา/รายงานการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) รายงานผล
ผลประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

๒. ภาคผนวกตารางที่ ๑ – ๔ 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑.  งานการฝึกงานการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน 
๒.  โครงการความร่วมมือสถานประกอบการและสถานศึกษา 
๓.  งานติดตามผู้จบการศึกษา 
๔.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสัมภาษณ์งาน 
๕.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จในการสมัครงานกับบริษัทชั้นน า 
๖.  โครงการสานสัมพันธ์ 
๗.  โครงการปัจฉิมนิเทศ  และอ าลาสถาบัน 
๘.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๙.  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
๑๐. งานประชุมผู้ปกครอง 
๑๑. การอบรมเทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 



๓๒ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ ด้านความรู้ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑.๑.๑ ร้อยละ  ๘๐ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต ่๒.๕๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ  
๙๓.๑๓ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ ร้อยละ  ๘๐ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับ
จ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ 
๘๒.๑๘ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓   
๑) ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(Vocational National 
Educational Test :  V-NET)  

๒) ร้อยละ  ๕๐ ของผู้เข้าสอบได้
คะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนน
ระดับชาติ 

 

๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 
๒) ร้อยละ๕๕ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๔๕ - ๕๔ = ดีมาก 
ร้อยละ ๓๓ - ๔๓ = ดี 
ร้อยละ ๒๒ - ๓๒ = พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ ๒๒= ปรับปรุง 

ร้อยละ  
๙๓.๒๕ 

 
ร้อยละ  
๖๗.๑๗ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ/ 
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน /ศึกษาต่อต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ 
๘๘.๗๙ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน ๒๐ คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 



๓๓ 

 

๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช  
๑) ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีทักษะและการประยุกตใช โดยมีประเด็น

พิจารณา  ๒ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑  ร้อยละ  ๙๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ  ๙๘.๔๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพโดยมีนักศึกษาระดับปวช. เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน  ๒๖๖  คน  ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน  
๒๖๔ และระดับ  ปวส.  เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน  ๓๖๐  คน  ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน  ๓๕๒ 
รวมระดับปวช .และระดับปวส . เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพจ านวน  ๖๒๖  คน  ผ่านการสอบม าตรฐานวิชาชีพจ านวน 
๖๑๖  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๔๐ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๒  ร้อยละ  ๘๐ ของสถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษา
ไปท างาน / ศึกษาต่อมีผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

 จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๘๖.๙๑ ของสถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อมีผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพมี
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาบันทึกคู่มือ STUDENT-PASSPORT 
   จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๑๐๐  ของผู้ส าเร็จการศึกษาบันทึกคู่มือ STUDENT-
PASSPORT ซึ่งคู่มือ  STUDENT-PASSPORT มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาบันทึกประวัติตนเองและ บันทึกความดีขอ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิทยาลัยให้มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์  ๖ ด้าน ได้แก่ 
จิตบริการ ทัศนคต ิใฝ่เรียนรู้ นอบน้อม รับผิดชอบ และก้าวทันเทคโนโลยี   โดยผู้ประเมินเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท ากิจกรรมนั้นๆของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  ฯลฯ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมิน SMART- STUDENT  
จากผลการด าเนินงานจากผลการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๗๖.๘๓ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการ

ประเมิน SMART- STUDENT โดยได้สร้างหลักเกณฑ์การประเมิน  SMART- STUDENT ซึ่งประกอบไปด้วย Service 
mind จิตบริการ Mindset ทัศนคติ Academics ใฝ่เรียนรู้ Respect/ Responsibility นอบน้อบ/รับผิดชอบ 
Technology Integration ก้าวทัน เทคโนโลยี โดยนักศึกษาท่ีผ่านการประเมิน การประเมินต้องครบทั้ง  ๓  ด้านคือ
ด้านความรู้  ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ซึ่งในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ อาจจะยังด าเนินการไม่ สมบูรณ์ โดย
ประเมินนักศึกษาไม่ครบทุกคน)  

๒) จุดเด่น ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ  
    ๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยนักศึกษามีคู่มือ  STUDENT-PASSPORT
และผ่านการประเมิน SMART- STUDENT ซึ่งสามารถน าไปประกอบการสมัครงานได้ 

 ๒.๒ การสอบมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยฯ  ใช้คณะกรรมการจากสถานปร ะกอบการร่วมเป็น
คณะกรรมการทดสอบ 

 



๓๔ 

 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านความ

ปลอดภัยประกอบกับภาครัฐและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเน้นเรื่องความปลอดภัยจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ  มีความรู้และทักษะความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาควรผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเบื้องต้นให้เนื่องจากมีศูนย์ฝึกอบรม
อยู่ในวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.  ข้อมูลผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย/ รายงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ/รายงานการบันทึกคู่มือ 
STUDENT-PASSPORTและรายงานผลการประเมิน SMART- STUDENT  

๒. ภาคผนวกตารางท่ี ๕ – ๘ 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑.  งานการฝึกงานการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชน 

๒.  โครงการความร่วมมือสถานประกอบการและสถานศึกษา 
๓.  งานติดตามผู้จบการศึกษา 
๔.  งานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
๕.  รายงานการบันทึกคู่มือ STUDENT-PASSPORT 
๖.  รายงานผลการประเมิน SMART- STUDENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑  ร้อยละ  ๙๐ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ
๙๘.๔๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒.๒  ร้อยละ  ๘๐ 
ของสถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อมี
ผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ
๘๖.๙๑ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓  
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
บันทึกคู่มือ STUDENT-PASSPORT 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมิน 
SMART- STUDENT  
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ = ปรับปรุง (๑) 

๗๖.๘๓ 
๔ คะแนน 

( ดี ) 

รวมคะแนน ๑๙ คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  ๔.๗๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
๑) ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ โดยมีประเด็นพิจารณา  ๓ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑.๓.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม มารยาทและการเข้าสังคม  
จากการด าเนินงานผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ  ๙๓.๒๕ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทและการเข้าสังคม  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๒  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 
จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๙๐.๘๙  ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งกิจกรรม

อวท. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๓  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๘๓.๐๖  ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมในทุกๆ เช้านักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
เพ่ือท ากิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมการบ าเพ็ญประโยชน์ในวัน
ส าคัญต่างๆ และเข้าร่วมการออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ  

จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๙๐.๗๓  ของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมการบ าเพ็ญประโยชน์ใน
วันส าคัญต่างๆ และเข้าร่วมการออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ  

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการ / สถานศึกษา ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน / ศึกษาต่อ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๙.๗๑ ของสถานประกอบการ / สถานศึกษา 
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๒) จุดเด่น  ผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้รับการปลูกฝัง ดานคุณธรรม จริยธรรม แล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยวิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส า นึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการกิจกรรมวันพ่อ โครงการกิจกรรมวันแม่ โครงการกิจกรรมหล่อเทียน โครงการ
หล่อเที่ยน โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและม ารยาททางสังคม โครงการพิธีไหว้ครู เป็นต้น  และวิทยาลัยฯ มี
หลักฐานในการด าเนินงาน ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แบบบันทึกขออนุมัติด าเนิน
โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการ รูปถ่าย เป็นต้นมีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมด าเนินการให้ผู้ ส าเร็จการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ



๓๗ 

 

ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกคร องระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ สิ่งแวดล อมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในวันส าคัญต่างๆ และเข้าร่วมการออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการไฟไม่ ไหม้ ซึ่ง
วิทยาลัยฯ ได้รับธงค่ายอาสา พระราชทานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  และเม่ือถึงวาระวันส าคัญของชาติ  ได้จัดค่าย
อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง  จึงก าหนดจัดค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติขึ้น  เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียน ไปฝึกปฏิบัติจริง  เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้กับตนเอง  และรู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
     ไม่มี 
๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

      ไม่มี 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.  ข้อมูลผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย/สรุปโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์/
รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทและการเข้าสังคม/กิจกรรมเลือกตั้งกิจรรมอวท. 
/กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย/กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญต่างๆ/รายงานการออก
ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 

๒. ภาคผนวกตารางท่ี ๙ 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการกิจกรรมวันพ่อ  
๒. โครงการกิจกรรมวันแม่  
๓. โครงการกิจกรรมหล่อเทียน  
๔. โครงการหล่อเที่ยน 
๕. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม  
๖. โครงการพิธีไหว้ครู 
๗. กิจกรรมเลือกตั้งกิจรรมอวท. 
๘. โครงการไฟไม่ไหม้ 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประเด็นพิจารณ าที่ ๑.๓.๑ ร้อยละ  
๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  มารยาทและ
การเข้าสังคม  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป =ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐=ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ  
๙๓.๒๕ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๒   
ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐=ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ  
๙๐.๘๙ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๓   
ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ 
 ๘๓.๐๖ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๔  
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ในวันส าคัญต่างๆ หรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมการออก
ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๙๐.๗๓ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓.๕  
ร้อยละของสถานประกอบการ / 
สถานศึกษา ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท าง าน / ศึกษาต่อ มีผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

 
 

ร้อยละ 
๘๙.๗๑ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๒๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 



๓๙ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ล าดับ 
ค่าคะแนน / 

ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑  
ด้านความรู้ 

๕ คะแนน 
(ดีเยี่ยม) 

ประเดน็การประเมินที่ ๑.๒  
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

๕ คะแนน 
(ดีเยี่ยม) 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓  
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

๔.๗๕ คะแนน 
(ดีเยี่ยม) 

รวมคะแนน ๑๔.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน เฉลี่ยรวม  =๔.๙๒ 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน วยงานตนสังกัดหรือหน วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบดวย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ  เทคโนโลยีและความต องการของตลาดแรงงาน โดยความร วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑) ผลสัมฤทธิ์  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  วิทยาลัยฯ ได้ ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล องกับ
ความตองการของผู เรียน ชุมชน สถา นประกอบการ  ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
ใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ 
รวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีประเด็นพิจารณา  ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็น พิจารณาที่ ๒.๑.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของจ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ได้ตรงตามควา ม
ต้องการความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  
  จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ได้ตรงตามความ
ต้องการความตองการของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน โดยวิทยาลัยฯ ศึกษาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งให้เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยวิทยาลัยฯ  จัดรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทุกภาคเรียนและสอนโดยชาวต่างชาติ  มีการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเข้า
ศึกษาทุกคน วิทยาลัยฯ มีการเชิญสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรพิเศษ /อาจารย์พิเศษ ทุกสาขาวิชา
เพ่ือเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต องการของตลาดแรงงาน โดยความร วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน วยงานที่เกี่ยวข อง เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศ าสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  การท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Smart  Biz  เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ 
มีคณะกรรมการนิเทศการสอน ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการนิเทศครูผู้สอน ด้วยวิธีการสังเกตการสอน เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ ประชุม ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับนิเทศ คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องนิเทศครูผู้สอนทุกคนภาคเรียนละ  ๒  
ครั้ง โดยผลการนิเทศครูผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑.๒ ร้อยละ  ๘๐ ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ  ๘๙.๕๖ ของจ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ได้ตรงตามความ
ต้องการ ความต องการของผู เรียน โดยจะด าเนินการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดย
ประเมินในช่วงการสอบปลายภาคเรียนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เรียนได้ ใช้หลักสูตรครบสมบูรณ์แล้ว ซึ่งวิทยาลัยฯ  ใช้
เครื่องตรวจข้อสอบในการตรวจแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือความถูกต้องและรวดเร็ว 
 



๔๑ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑.๓ จ านวนสถานประกอบการมากกว่า ๕  แห่งที่ท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

จากการด าเนินงานส่งผลใ ห้วิทยาลัยฯ มีจ านวนสถานประกอบการ ๖  แห่งประกอบด้วย บริษัทไอ
อาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน ),บริษัทปตท . จ ากัด (มหาชน ),บริษัทพีทีที โกลบอลเคมีคอล  จ ากัด (มหาชน ),บริษัทไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน),บริษัทโกลบอล เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน), และบริษัทอูเบะ  เคมิคอล (เอเชีย)  ได้
ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนอีกหลายแห่งที่ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ
มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการร่วมมือกันเพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เป็นการผลิตก าลังคนสายเทคโนโลยีและสาย
ปฏิบัติการ ร่วมกับสถานประกอบการ อบรมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
นอกจากนั้ นแผนการด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังนี ้
  ๑. มีอบรมระยะสั้น Train the trainer ส าหรับครูต่างชาติ จาก ประเทศเมียนมาร์ จ านวน ๒ คน 
และ สปป .ลาว จ านวน ๒ คน มาศึกษาการจัดการเรีย นการสอน และเน้นภาคปฏิบัติ ในสาขา ไฟฟ้าก าลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา ๕ เดือน  
  ๒. มีการแลกเปลี่ยนครูแผนกช่างกลโรงงาน จ านวน ๒ คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี                   
ไปศึกษาเรียนรู้ ระบบ CNC และระบบ software ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนก ารสอนที่ วิทยาลัยเทคนิค ควินเยิน 
(Quy Nhon Vocational Training College) ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗เมษายน ๒๕๖๑ และจะมีการส่งครูจากแผนก
ช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคควินเยิน มาศึกษาระบบการเรียนการสอนแล ะเทคโนโลยีด้านยานยนต์ ทิ่วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ภายในปี ๒๕๖๑ โดยจัดคอร์สเป็นระยะเวลา ๓-๔ สัปดาห์  
  ๓. มีความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวะ และร่วมพัฒนาหลักสูตร 
ในสาขาเทคนิคยานยนต์ ให้สามารถสนองตอบตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ในปี ๒๕๖๐ วิทยาลัย ฯ ได้ท าความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า วิชั่น จ ากัด , บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง จ ากัด
, บริษัท ระยอง  อีซูซุ เซลล์ จ ากัด และ บริษัท ฟอร์ด เอกระยอง จ ากัด ในปี ๒๕๖๑ 
  ๔. ให้มีความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม s-curve (แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ) และ โดยจะท า
ความร่วมมือกับ สถาบัน FIBO , ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd. และ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด  ในปี 
๒๕๖๑ 

๒) จุดเด่น 
๒.๑ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครง การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ขั้นสูงกลุ่มปิโตร

เคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อม
ทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศเฉพาะด้าน (Excellence Model ocational  Collage) 
  ๒.๑ วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการในการพัฒนารายวิชา มีการส ารวจความต้องการจากทุ กภาค
ส่วน ประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 



๔๒ 

 

  ๒.๒ วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าผลไป
พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง รายวิชาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ ควรด าเนินการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมจากรายวิชาเดิมทุกระดับ และสาขาวิชา 

๔) ข้อเสนอแนะท่ีควรพัฒนา 
 ๔.๑ วิทยาลัยฯ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
 ๔.๒ วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามกระบวนการการพั ฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาเพิ่มเติมจากรายวิชาเดิม และพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวดวิชาชีพ 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. รายงานการประชุมการ ปรับปรุง หลักสูตร ได้ตรงตามความต้องการ ความต องการของผู เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน/รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หลักสูตร /ข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานต่างๆ 

๒. ภาคผนวกภาพประกอบความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑.  Excellence Model School 
๒.  รายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร  รายงานการประชุมผู้บริหาร (MC) ทุกสัปดาห์

เพ่ือพิจารณาการบริหารคุณภาพการศึกษาร่วมกันประชุมหัวหน้าแผนกทุกเดือน (SMC) เพ่ือติดตามงาน รับทราบ
ปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันประชุมกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย ทุกภาคเรียน 
เพ่ือรับฟังปัญหา รับฟังค าแนะน าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. โครงการอนุมัติเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
๔. รายงานโครงการ i-PEC 
๕. รายงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑.๑ ร้อยละ  
๘๐ ของจ านวนหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุง ได้ตรงตามความต้องการ
ความต องการของผู เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑.๒ ร้อยละ  
๘๐ ของการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการใช้หลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๙๐.๘๙ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑.๓ จ านวน
สถานประกอบการ มากกว่า ๕  
แห่ง ที่ท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) และมีการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน 
 

๕ แห่งขึ้นไป= ดีเยี่ยม (๕) 
๔ แห่งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
๓ แห่งขึ้นไป= ดี (๓) 
๒ แห่งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
๑ แห่งขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๖  แห่ง 
๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๑๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ ที่
ก าหนด ไดรับการพัฒนาอย างเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเข มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนส าคัญ ตอบสนองความต องการของผู เรียนทั้งวัยเรี ยนและ
วัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข อบังคับเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ์ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน นผูเรียน เปนส าคัญ ตอบสนองความต องการของผู
เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ 
ขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให
ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ์โดยมีประเด็นพิจารณา  ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๑ ร้อยละ  ๑๐๐  ของจ านวนครูที่สอนตรงตามสาขาที่จบการศึกษา 
 จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนครูที่สอนตรงตามสาขาที่จบการศึกษา 

ครูของวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการ สอน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา และสาขาท่ีจบการศึกษาและความถนัด มี
การพัฒนาตนเองสม่ า เสมอ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ อบรม สัมมนาด้านวิชาชีพ อย่าง
สม่ าเสมอ  เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ระดับอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  การท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Smart  Biz  เป็นต้น 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และบุคลิกภาพที่เกิดจากภายใน 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนครูที่สอนตรงตามส าขาท่ีจบการศึกษาอบรม/
ศึกษาดูงานทางด้านทักษะวิชาชีพ การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ อบรมบุคลิกภาพที่เกิดจากภายใน ได้แก่ จิตปัญญา  
๗ Habbit ฯลฯ เฉลี่ยบุคลากรของวิทยาลัยฯที่ได้รับการพัฒนาคนละ ๖๙ ชั่วโมง (บุคลากร ๑๕๐ คน) โดยวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร จ านวนชั่วโมงอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/
ปี เป้าหมายบุ คลากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม  

การพัฒนาบุคลากร จ านวนโครงการอบรม จ านวนชั่วโมง รวมชม./คน/หลักสูตร 

การจัดอบรมบุคลากร (ภายใน) ๙ ๑๐๐ ๖,๐๕๑ 

การจัดอบรมบุคลากร (ภายนอก) ๓๓ ๖๐๗ ๔,๒๖๔ 

รวม ๔๒ ๗๐๗ ๑๐,๓๑๕ 

       



๔๕ 

 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี  เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Industrial  Automatiom,Robotics และ  CAM  ส าหรับช่างอุตสาหกรรม ๔.๐  การอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  
การพัฒนา  App  บน  Mobile  device  เป็นต้น 

ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูที่จัดแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถ นะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนครูน าเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เรียกว่า Smart Larning Model (SLe M)  โดยจัด แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ สอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคน  โดยวิทยาลัยฯ  มีคณะกรรมการนิเทศการสอนภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง  และผล
การนิเทศการสอนอยู่ในระดับด ี

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๔ ครูร้อยละ  ๘๐ น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และสามารถบริหารจัดการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์

จากการด าเนินงานส่งผลให้ ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนครูน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้ นสมรรถนะอาชีพ และสามารถบริหารจัดการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
   ๒) จุดเด่น ครขูองวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการสอน สอนตรงตามวุฒิกา รศึกษา และสาขาท่ีจบ
การศึกษาและความถนัด มีการพัฒนาตนเองสม่ า เสมอ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ อบรม 
สัมมนาด้านวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ระดับ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  การท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Smart  Biz  เป็นต้น 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ ควรวางแผนการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูเพ่ือไม่ให้กระทบกับ

ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน 
๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ครูต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานในหน้ าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ตารางสอนครู/รายงานการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและทางด้านทักษะวิชาชีพของคร ู
๒. ภาคผนวกภาพประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและทางด้านทักษะวิชาชีพของครู  
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
๓. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๔. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๔. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เรียกว่า Smart Larning Model (SLeM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๑ ร้อยละ  
๑๐๐  ของจ านวนครูที่สอนตรง
ตามสาขาท่ีจบการศึกษา 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๒ ร้อยละ 
๘๐ ของครูได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพครูทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ การสอนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และบุคลิกภาพที่เกิดจาก
ภายใน 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๓ ร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนครูที่จัด แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถ นะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒.๔ คร ู
ร้อยละ ๘๐ น าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และสามารถบริหารจัดการ
สอนรายวิชาให้ถู กต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม(๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ดี (๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง(๑) 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๒๐ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 
 



๔๘ 

 

๒.๓ ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล อม ภูมิทัศน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู  อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นพิจารณา  ๗ ประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๑ มีระบบการบริหารงาน ๕ ระบบงานข้ึนไป (งานบุคคล  การจัดสภาพ
แวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ งบประมาณของสถานศึกษา) 

จากการด าเนินงานส่งผลวิทยาลัยมีแบบคู่มือวิธีปฏิบัติงาน/ระบบงานครบถ้วนทั้ง  ๖  ระบบ
บริหารงานโดยจัดท าเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยเนื้อหาส าคัญ ๔ หัวข้อ  ดังนี้ 
   ๑) แผนผังระบบงาน (Flowchart) ให้เขียนแผนผังระบบงาน (Flowchart)  ตั้งแต่เริ่มต้น  
จนจบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ระบุผู้รับผิดชอบไว้ทางด้านซ้าย  และ
เอกสารอ้างอิงไว้ทางด้านขวาของแผนผังระบบงาน 
   ๒)  ค าอธิบายวิธีปฏิบัติ (Procedure Description)  ให้น าแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานใน
แผนผังระบบงานตามข้อ ๑ ) มาเขียนค าอธิบายวิธีปฏิบัติอย่างละเอียด  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

๓)  บันทึกคุณภาพ  (Quality Record)ให้ระบุบันทึกคุณภาพ  ที่เป็นเอกสารบ่งชี้ถึง
คุณภาพของระบบงาน  และให้ระบุด้วยว่าบันทึกคุณภาพ  แต่ละรายการจะต้องมีระยะเวลาการจัดเก็บนานเท่าใด  
ถึงจะท าลายได ้
   ๔)  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (Key  Performance Indicator : KPI) ให้ก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของระบบงานใดระบบงานหนึ่ง  ซึ่งต้องชี้ชัดถึงผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน เมื่อการปฏิบัติงานตาม
ระบบงานเสร็จสิ้น  ที่กระตุ้นให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพหรือบ่งชี้ถึงผลที่จะน าไปสู่การพัฒนางาน  มีความเข้ากันได้ 
(Compatibility)  กับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ    และมีความเป็นสากล    เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน    เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานในการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของระบบงานนี้  จะต้อง
ก าหนดเกณฑ์ท่ีสามารถวัดได้ ก ากับไว้ด้วย ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ
การจัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติงานขึ้นใหม่   

คู่มือวิธีปฏิบัติงานของบุคคล เช่น  การสรรหาคัดเลือกบรรจุ  การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้
วิทยาลัยฯ  ยังได้รับ  ประกาศนียบัตรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอ กชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) วันที่  ๒๘  
มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่มุ่งเน้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีทุกข้ันตอน และครอบคลุมทุกช่องทาง
การด าเนินธุรกิจ มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามข้อก าหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ไม่มีช่องว่างของการคอร์รัปชัน การบริหารงานเชื่อมโยงสอดคล้อง และสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแล



๔๙ 

 

กิจการที่ดี และปลอดจากคอร์รัปชัน   โดยต้องมีการบริห ารงานในส่วนของครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษา
รวมถึงมีการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย 

ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๓.๒ ร้อยละ ๘๐ มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ห องเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม 

จากการด าเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  โรงฝ กงาน ศูนย วิทยบริการ ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม  ร้อยละ ๙๓ .๒๓  โดยได้รั บโล่รางวัล 
“สถานศึกษาปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยดี”  ปี ๒๕๖๐ ซ่ึงวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ด าเนิ นการเกี่ยวกับพ้ืนที่
ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารเรียน สภาพแวดล้อมทั่วไปให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง มี
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนมีความตระหนักและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน จึงช่วยขับเคลื่อนให้การด า เนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ ๖ อาคาร มีความมั่นคงแข็งแรง สร้างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม มีความปลอดภัยในการใช้งาน  ทุกอาคารมีสายล่อฟ้า ทางหนีไฟ และถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน  ด้านความ
ปลอดภัยภายน อกวิทยาลัยฯ  ได้จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด   มีการตรวจสอบความมั่นคงจากบริษัทภายนอกทุกปี ๆ ละ ๒ ครั้ง  มีการป้องกัน
อัคคีภัย  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รักษาความสะอาด   โดยวิทยาลัยฯ  ได้ว่าจ้างแม่บ้าน
จากบริษัท ท าความสะอาด  มาด าเนินการทุกวันภายในอาคาร  และนอกอาคารของวิทยาลัยฯ มีการจัดสถานที่ร่มรื่น  
สวยงาม  และสถานที่พักผ่อนอย่างเพียงพอมีเจ้าหน้าที่อาคารคอยดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย  และความสะอาด
ของอาคารเป็นประจ า  
   ประเดน็พิจารณาท่ี ๒.๓.๓ ร้อยละ  ๘๐  ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 
     จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๙๓.๓๓ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงาน
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป เนื่ องจากงานบุคคลของวิทยาลัยฯ  ได้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้และวิชาชีพให้กับครูและส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  เช่น  สวัสดิการ OPD ๒,๓  ชุดฟอร์ม
พนักงาน,  การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   เงินค่าครอและสวัสดิการอื่น ๆ  ที่
ได้รับอนุมัติในปีนั้น ๆ  

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๔ ร้อยละ  ๘๐  ของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการอาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

จากการด าเนินงานส่งผลให้ร้อยละ ๘๓.๕๖ ของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการอาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๕ ร้อยละ  ๘๐  ของผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้าน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีโดย
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

จากการด าเนินงานส่งผล ให้ร้อยละ  ๘๖.๘๙ ของผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้าน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีโดย
มีค่าเฉลี่ ย ๓.๕๑ ขึ้นไป   วิทยาลัยฯ จัดหาโปรแกรมสารสนเทศครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  โดยใช้โปรแกรมระบบ



๕๐ 

 

สารสนเทศ ลิขสิทธิ์ของ Sisa Education ซึ่งเป็น Software ระบบบริหารสถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงานของ
วิทยาลัยฯ  และเนื่องจากเป็นระบบ Web Base Real Time ดังนั้น  เมื่อมีการ Update ข้อมูลโดยหน่วยงานใด  
ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงในทันที  และส่งผลให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในทุกหน่วยงาน  โดยหน่วยงานที่ใช้ระบบ
ดังกล่าว  มีดังนี ้

- งานทะเบียนงานหลักสูตรและวัดผล 
- งานพัฒนาวินัย/งานกิจกรรม 
- งานบัญชีและการเงิน 
- งานบุคคล/งานจัดซื้อ 
- ครูผู้สอน/บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
- ผู้ปกครอง/นักศึกษา 
     โดยวิทยาลัยฯ ก าลังพัฒนา ให้เป็นระบบ E-Collage เพ่ือให้มีเครื่องมือทันสมัย และมีการ

ปรับปรุง วิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้ดีอยู่เสมอ  
๒) จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ  ให้การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบการซ่ อมบ ารุงที่เหมาะสมเป็นประจ า 

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา และระบบการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
นักศึกษา ครู และบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายหลายโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT 

๔.๐ - ๒ IRPCT Renewable Energy Learning Center (i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทคนิคพลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้ านพลังงาน
ทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) และกลุ่ม ปตท . เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน าของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้
จะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลั ยฯ บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน ) และกลุ่ม ปตท . และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT ๔.๐ – ๓ IRPCT Vocational  Operator Training Academy  (i-VOT)  เป็น
โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์  i-VOT จะด าเนินงานใน
ลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมหรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนาเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าท างานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา (Ready to 
use) หลักสูตรส าหรับบุคลากรประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันก ารอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรที่ตองบ
สนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมของ บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน ) และกลุ่ม ปตท .ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในการสร้างฐานการผลิตช่าง
เทคนิคคุณภาพสูงให้ กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท . รวมไปถึงบริษัทชั้นน าของประเทศต่อไป
ในอนาคต อาจมีผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
  ๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   ควรมีการวางแผนการด าเนินการร่วมกัน 
 



๕๑ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. แฟ้มคู่มือการปฏิบัติงาน /รายงานของ ผู้ใช้บริการ งานบุคคล /อาคารสถานที่ หองเรียน ห อง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและการบริหารจัดการด้าน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
และงบประมาณ 

๒. ภาคผนวกภาพประกอบการปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เช่น  ภูมิทัศน์ สนามกรีฑาลู่วิ่ง  อาคารยิมเนเซียม  ห้องน้ า 
โรงอาหาร ฯลฯ 

๒. โครงการลานจอดรถนักศึกษา 
๓. งานซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า  รั้ว  ราวบันได  โทรศัพท์  ก าจัดปลวก  ฯลฯ 
๔. โครงการ SMART  System 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจดัการอาชีวศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน / 

ระดับคุณภาพ 
๒.๓ ดานการบริหารจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๑  
มีระบบงานบริหาร  
๕ ระบบงานขึ้นไป  

มี ๕ ระบบงานขึ้นไป= ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๔ ระบบงานขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๓ ระบบงานขึ้นไป= ด ี(๓) 
มี ๒ ระบบงานขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๑ ระบบงานขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๖ ระบบ 
งานขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ร้ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๒  
ร้อยละ ๘๐ มีการจัดสภาพ 
แวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ
กงาน ศูนยวิทยบริการ ได้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ด ี(๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
 ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ ๙๓.๒๓   
๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๓ ร้อยละ  
๘๐  ของผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจในการให้บริการงาน
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ด ี(๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ ๙๓.๓๓ 
๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๔ ร้อยละ  
๘๐  ของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ
อาคารสถานท่ี หองเรียน ห อง
ปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนย วิทย
บริการ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ด ี(๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ ๘๓.๕๖ 
๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓.๕ ร้อยละ  
๘๐ของ ผู้ใช้บริการ มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้าน สื่อ แหลงเรียน
รู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
และงบประมาณของสถานศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดีโดย มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป = ดีเยี่ยม (๕) 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ = ดีมาก (๔) 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ = ด ี(๓) 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ = พอใช้ (๒) 
ต่ ากว่าร้อยละ๕๐= ปรับปรุง (๑) 

ร้อยละ 
๘๖.๘๙ 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๒๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 

 
 



๕๓ 

 

๒.๔ ดานการน านโยบายสู การปฏิบัติ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามนโยบายส าคัญท่ีหน วยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร วมมือของผู
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

๑) ผลสัมฤทธิ์  ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร วม
มือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนโดยมีประเด็นพิจารณา  ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๑ จ านวนครั้งที่สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร วม
มือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างน้อย  ๕ ครั้ง 

จากการด าเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการดังนี้ 
๑. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง /ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา คือวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใ จ
ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  เช่น ทวิภาคี Excellence Model School ก าหนด
ความหมายและขอบเขตของสถานศึกษาต้นแบบที่ดีด้านอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ขอรับการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขัน้สูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลใน
นโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  (Excellence Model 
Vocational  Collage) เป็นต้น โดยผู้บริหารได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ  ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม  ผู้บริหาร
ดีเด่นของจังหวัดระยอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐ เป็นต้น  อันแสดงถึง
การที่ผู้บริหารได้รับ  การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น 

๒. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง /ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ๕ 
สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมานอกจากนักศึกษาไทยแล้วยังมีนักศึกษาจาก เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวมาศึกษาต่อที่ วิทยาลัยฯ 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาจากเวียดนามมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 
๕ สัญชาติ 
 องค์ประกอบที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  ๓. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง /ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย   ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การยกระดับความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเปิดสอนเป็นหลักสูตร English Program สาขาเทคนิคการผลิต ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
และเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขา  ปิโตรเคมี เทคนิคพลังงานและเคมีอุตสาหกรรมส าห รับ
นักศึกษาโครงการ iPEC และมีแผนที่จะปรับหลักสูตรทุกสาขาวิชาสู่ Mini English Program ให้ครบทุกสาขาภายใน
ปี ๒๐๒๐ 



๕๔ 

 

  ๔. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง /ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดับ Asia Pacific ของหน่วยงาน Asia Pacific Accreditation And Certification Commission (APACC) ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาใดที่เปิดทั้งสายพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง  ปัจจุบัน
วิทยาลัยฯอยู่ระหว่างวางแผนด าเนินงานและมีเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปี ๒๐๒๐ 
  ๕. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง /ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ e – 
College โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ทั้งในการสนับสนุนกา รบริหารจัดการและการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดย
วิทยาลัยฯมีแผน Implement Infrastructure ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๐ และจะน าระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการศึกษามาใช้ในปีต่อไป 
  ๖. ตามนโยบายที่ ๒ พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาด้าน
อาชีวศึกษา  โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ IRPCT ๔.๐ Smart College โดย
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีแผนงานท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดรับกับทิศ
ทางการจัดการศึกษา 

๗. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึก ษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  โดย IRPCT Smart 
Learning Model (i-SLeM) เป็นโครงการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการให้นักศึกษา
เป็นผู้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้าน การร่วมคิด ร่วมค้น และน าเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงสภาพห้องเรียนทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติให้เป็น Smart Classroom รวมถึงการจัดท าห้อง Data Center Room  การต้องมีสื่อการสอนที่กระตุ้น
การเรียนรู้ และการวัดผลที่ดี ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้สนับสนุนทั้ ง ยุทธศาสตร์ด้าน  Smart Teacher ,APACC 
,Smart E college , Smart Student และ Vocational Excellent Model 

๘. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT ๔.๐ - ๒ IRPCT Renewable Energy Learning Center  (i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทคนิคพลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้านพลังงาน
ทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) และกลุ่ม ปตท . เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน าของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้
จะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.  

๙. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT ๔.๐ – ๓ IRPCT Vocational  Operator Training Academy  (i-VOT)  เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์อบรม
พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์  i-VOT จะด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือ
สังคมหรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าท างาน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา (Ready to use) หลักสูตรส าหรับ
บุคลากรประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรที่ตองบสนองอุตสาหกรรม 
Thailand ๔.๐ ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 



๕๕ 

 

และกลุ่ม ปตท .ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในการสร้างฐานการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูง
ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. รวมไปถึงบริษัทชั้นน าของประเทศต่อไปในอนาคต 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๒ จ านวนครั้งของสถานศึกษาท่ีมีความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของสถานประกอบการมากกว่า ๑๐  ครั้ง 

จากการด าเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจ านวนครั้งที่มีความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวย
งานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของสถานประกอบการมากกว่า ๑๐  ครั้ง ดังนี้ 

  ๑) มีการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๒) มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๓) มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ เพ่ือน าความ
คิดเห็นของทุกฝ่ายไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๑๐ ครั้ง 

๔) วิทยาลัยฯ มีจ านวนสถานประกอบการ ๖  แห่งประกอบด้วย บริษัทไออาร์พีซี  จ ากัด 
(มหาชน ),บริษัทปตท . จ ากัด (มหาชน ),บริษัทพีทีที โกลบอลเคมีคอล  จ ากัด (มหาชน ),บริษัทไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน),บริษัทโกลบอล เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน), และบริษัทอูเบะ  เคมิคอล (เอเชีย)  ได้ร่วมกันเป็น
คณะกรรมการพัฒนาหลัก สูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งในปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนอีกหลายแห่งที่ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมีการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น  วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการร่วมมือกันเพ่ื อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เป็นการผลิตก าลังคนสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ 
ร่วมกับสถานประกอบการ อบรมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๓ จ านวนครั้งที่ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการทั้ง หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผู้ปกครอง ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดโครงการและกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  จิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
มากกว่า ๑๐  ครั้ง  

จากการด าเนินงานส่งผลให้ วิทยาลั ยฯ ร่วมกับสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดโครงการและกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมากกว่า ๑๐  ครั้ง โดย
ให้ทุกสาขาวิชามีโครงการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  โดยเน้นความรู้ทักษะความช านาญ
ของแต่ละสาขา  เช่น โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชา  เช่น ช่างยนต์ -เทคโนโลยีการท างานเครื่องยนต์  
Comal-Rail Toyota แผนกบัญชี-การวิเคราะห์รายการทางการเงิน  Case  Stydy  Raito เป็นต้น 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๔ สัดส่วนของทุนต่อผู้เรียน ของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมี
สัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 



๕๖ 

 

จากการด าเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๒๑ คนคือวิทยาลัยฯ มอบ
ทุนการศึกษาท่ีให้โอกาสทางการศึกษามากมาย เช่น สรุปผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อทุนการศึกษา จ านวนทุน จ านวนเงินทุน 
๑ ทุนภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประจ าปี ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ 
๘๑ ๑,๓๕๐,๓๗๓.๐๐ 

 ๑.๑  ทุน IRPCT เพ่ือคนระยอง   
       ๑.๑.๑  ทุน IRPCT เพ่ือคนระยอง รุ่นที่ ๘ ปวช.๑ ปี 

๒๕๖๑  
๒๐  ๒๗๖,๒๗๗.๐๐ 

       ๑.๑.๒  ทุน IRPCT เพ่ือคนระยอง รุ่นที่ ๗ ปวช.๒ ปี 
๒๕๖๐ 

๑๗ ๒๒๙,๑๒๖.๐๐ 

       ๑.๑.๓  ทุน IRPCT เพ่ือคนระยอง รุ่นที่ ๖ ปวช.๓  ปี 
๒๕๕๙ 

๒๑ ๒๘๐,๖๘๑.๐๐ 

 ๑.๒  ทุนบุตรบุคลากร  ประจ าปี ๒๕๖๐  ๗ ๑๓๑,๓๔๓.๐๐ 
 ๑.๓  ทุนเมตตาธรรม   ประจ าปี ๒๕๖๐ ๑๖ ๔๐๙,๓๘๘.๐๐ 

๒ ทุนภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ประจ าปี ๒๕๖๐ ๕๕ ๔๖๔,๕๐๐.๐๐ 
 ๒.๑ ทุนบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ๒ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๒ ทุนมูลนิธิเอสซีจี (ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ปวส.) ๑ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๓ ทุน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด ๔ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๔ ทุน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  ๓๐ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๕ ทุน บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ ากัด ๑๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๖ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษายากจนอ าเภอแกลง ๑ ๔,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๗ ทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี  ๑ ๔,๕๐๐.๐๐ 
 ๒.๘ ทุน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด ๑ ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๙ ทุนวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ๕ ๕,๐๐๐.๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ ๑,๗๙๑,๓๑๕.๐๐ 

 
๒) จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ  ขอรับการสนับสนุนโครง การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและ

เทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้
สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน (Excellence Model Vocational  Collage) 

 
 
 



๕๗ 

 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ พัฒนารวดเร็วอาจท าให้มีผลกระทบกับบุคลากรและผู้เรียนเนื่องจากมีการก่อสร้างใน

พ้ืนที่ส่วนขยายมาก 
  ๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   ควรมีการวางแผนการด าเนินการร่วมกัน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. รายงาน IRPCT ๔.๐ Smart College 
๒. ภาคผนวกภาพประกอบ IRPCT ๔.๐ Smart College 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 ๑. รายงานการประชุมต่างๆ 
 ๒. โครงการและกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  

จิตสาธารณะ  
๓. โครงการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. รางงานทุนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๒.๔ ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๑ จ านวน
ครั้งที่สถานศึกษามีความส าเร็จใน
การด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
โดยความร วมมือของผู บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน  
รวมทั้งการช วยเหลือ ส งเสริม 
สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวข องทั้งภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนอย่างน้อย  ๕  ครั้ง 

มี ๕ ครั้งขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๔ ครั้งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๓ ครั้งขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๒ ครั้งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๑ ครั้งขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๙ ครั้ง 
๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๒ จ านวน
ครั้งของสถานศึกษาท่ีมีความรวม
มือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้ง
การชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
จากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนของสถานประกอบการ
มากกว่า ๑๐  ครั้ง 
 

มี ๑๐ ครั้งขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๘ ครั้งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๖ ครั้งขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๔ ครั้งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๒ ครั้งขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๑๐ ครั้ง
ขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๒.๔ ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๓ จ านวน
ครั้งที่ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาน
ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผู้ปกครอง ชุมชน  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการจัดโครงการและกิจกรรม  
ต่าง ๆ เพื่ อพัฒนาคุณภาพทักษะ
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  จิต
สาธารณะ ให้แก่นักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง มากกว่า ๑๐  
ครั้ง  

มี ๕ ครั้งขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๔ ครั้งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๓ ครั้งขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๒ ครั้งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๑ ครั้งขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๑๐ ครั้ง
ขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๔ สัดส่วน
ของทุนต่อผู้เรียนของ สถานศึกษา
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

มี ๑๐ ครั้งขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๘ ครั้งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๖ ครั้งขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๔ ครั้งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๒ ครั้งขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๑๐ ครั้ง
ขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๒๐ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ล าดับ 
ค่าคะแนน / 

ระดับคุณภาพ 
๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
๒.๓ ดานการบริหารจัดการ ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
๒.๔ ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
รวมคะแนน ๒๐ 

คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ ด้าน เฉลี่ยรวม  = ๕.๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ เพื่อสร างสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๓.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  สถานศึกษามีการสร างความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางๆประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวน 
การเรียนรู การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยใช เทคโนโลยีที่  เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู เรียนและคนในชุมชนสู
สังคมแหงการเรียนรู  

๑) ผลสัมฤทธิ์ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  สถานศึกษามีการสร างความรวม
มือกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ทั้งในประเทศและต างๆ ประเทศในการจัด  การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคน
ในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีประเด็นพิจารณา  ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๑ จ านวนครั้งที่ให้บริการวิชาการ และวิชาชี พแก่สังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการปีการศึกษาละ ๕  ครั้ง 

วิทยาลัยฯ ด าเนินการ ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม ชุมชนและสถานประกอบการปี
การศึกษาละมากกว่า ๕  ครั้งดังนี้ 

๑. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนของทุกแผนกวิชารวม  ๘  สาขาวิชา  
๒. โครงการบริการวิชาชีพ จิตอาสา โครง การค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โครงการไฟไม่ไหม้ 

รวม  ๓  ครั้ง  
๓. ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่ชุมชน และสถานประกอบการ เช่น อบรมของ 

TPM จ านวน  ๒๔  ครั้ง 
๔. วิทยาลัยฯ มีศูนย์ฝึกอบรมโดยจัดตั้งและขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกระทรวงแรงงานและได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  ๙๐๐๐ : ๒๐๑๘ โดยให้บริการหลักสูตรด้านความปลอดภัย 
ด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  และอ่ืนๆ 

นอกจากนั้นในอนาคตวิทยาลัยฯ  มีการวางแผนในการให้วิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการดังนี้ 

๑. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT ๔.๐ - ๒ IRPCT Renewable Energy Learning Center  (i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทคนิคพลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้านพลั งงาน
ทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) และกลุ่ม ปตท . เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน าของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้
จะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.  

๒. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT ๔.๐ – ๓ IRPCT Vocational  Operator Training Academy  (i-VOT)  เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์อบรม
พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์  i-VOT จะด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือ



๖๒ 

 

สังคมหรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าท างาน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา (Ready to use) หลักสูตรส าหรับ
บุคลากรประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรที่ตองบสนองอุตสาหกรรม 
Thailand ๔.๐ ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
และกลุ่ม ปตท .ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่ างยั่งยืนในการสร้างฐานการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูง
ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. รวมไปถึงบริษัทชั้นน าของประเทศต่อไปในอนาคต 

๓. จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ มีศูนย์ฝึกอบรมโดยจัดตั้งและขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกระทรวงแรงงานและได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  ๙๐๐๐ : ๒๐๑๘ โดยให้บริการหลักสูตรด้านความปลอดภัย ด้านการบริหาร
จัดการ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูได้ง่าย 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนอบรมศูนย์ฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น 

  ๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   ควรมีการวางแผนการด าเนินการร่วมกัน 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๕. รายงาน IRPCT ๔.๐ Smart College รายงานโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนของทุกแผนกวิชา
รวม  ๘  สาขาวิชา รายงานโครงการบริการวิชาชีพจิตอาสา โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการไฟไม่ไหม้ รายงานให้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่ชุมชน และ
สถานประกอบการ เช่น อบรมของ TPM รายงานของนย์ฝึกอบรม  

๒. ภาคผนวกภาพประกอบ IRPCT ๔.๐ Smart College/การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 ๑. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 ๒. โครงการบริการวิชาชีพจิตอาสา โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โครงการไฟ

ไม่ไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๓.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๑ จ านวน
ครั้งที่ให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพแก่สังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการปีการศึกษาละ  
๑๐  ครั้ง 
 

มี ๑๐ ครั้งขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๘ ครั้งขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๖ ครั้งขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๔ ครั้งขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๒ ครั้งขึน้ไป=ปรับปรุง (๑) 

๑๐ ครั้ง
ขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 
 

๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  สถานศึกษาส งเสริมสนับสนุนให มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดยผู บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน หรือร วมกับบุคคล 
ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

๑) ผลสัมฤทธิ์ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดยผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน หรือรวม
กับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่สามารถน าไปใช ประโยชนไดตามวัตถุประสงค  และเผยแพรสูสาธารณชน  โดยมี
ประเด็นพิจารณา  ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๒ จ านวนผลงานของ ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา หรือรวมกับ
บุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน  และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  

ภาค และชาติ ปีการศึกษาละ ๒๕ ผลงาน 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา

โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา โดยมีการน าเสนอเป็นงานวิจัยเต็มรูปแบบ  ๕  บท  ซึ่งด าเนินการ
ดังนี้  

๑. กิจกรรมสนับสนุนผลงานวิจัยครู เพ่ือเผยแพร่ระดับสถานศึกษา  จังหวัด  ภาค  ชาติ 
๒. ส่งเสริมผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท าวิจัยร่วมกัน

เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน รวม ๖๕  ผลงาน ดังนี้ 
๒.๑ รางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา  ครั้งที่  ๑๐  เมื่อ

วันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ จ านวน  ๑๘  ผลงาน 
  ๒.๒ เกียรติบัตรน าเสนอวิจัย การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ ๑ (The ๑st Inno Tech Education Vocational ๒๐๑๗) ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ” ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 



๖๔ 

 

ห้างสรรพสินค้า Passion Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง ) จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการท้ังยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่
สาธารณะจ านวน  ๑๐  ผลงาน 

  ๒.๓ การประกวดผลงานวิจัยครู การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๒  สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จ านวน  ๑๕  ผลงาน 

๒.๔ ผ่านการคัดเลือกการประกวด  ในการประชุมผลงานวิชาการของคุรุสภา   “การจัดการ
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้”  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ จ านวน  ๑๖ ผลงาน 

๒.๕ รางวัลงานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จ านวน ๕  ผลงาน 

๒.๖ ผลงานวิจัยของนางสาวสุวภาพ อาริยะกุล อาจารย์แผนกเคมีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม
โครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูวิจัยอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนางานวิจัยโดยการประชุมสัมม นาทางวิชาการ การ
น าเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ท าการน าเสนอผลงานวิจัย  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ปวช.๑ โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับ
เทคนิคการตั้งค าถาม ๕W๑H  

๓. มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครูในรูปแบบต่างๆ เช่น งบประมาณการจัดท า  
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๒ จ านวนผลงานของผู้เรียน  หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่

เผยแพร่สู่สาธารณชน  และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ  ปีการศึกษาละ  ๕  

ผลงาน 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ ผู้เรียน  หรือร วมกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่มี

ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน  และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค และชาติ โดยมีการ
น าเสนอเป็นงานวิจัยเต็มรูปแบบ  ๕  บท  ซึ่งด าเนินการดังนี้  

๑. กิจกรรมสนับสนุน ผู้เรียน  หรือร วมกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่มีผลงานเผยแพร่สู่
สาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

๒. ส่งเสริมผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ รวม ๖๕  

ผลงาน ดังนี้ 
๒.๑ รางวัลอันดับที่ ๖  ของโลกจัดโดยโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติจัดที่ประเทศคอสตาริกา  

ทวีปอเมริกา  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๒.๒ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๙  ปีเป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก จัดโดยโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติจัดที่ประเทศคอสตาริกา  ทวีปอเมริกา  
เมื่อวันที่ ๗-๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ  รุ่นอายุไม่
เกิน  ๑๙  ปี หน่วยงานที่มอบรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๗-๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 



๖๕ 

 

๒.๔ รางวัลชมเชย การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ  รุ่นมหาวิทยาลัย การแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๗-๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๒.๕ ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมน าเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงานต่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกจ านวน  ๒  ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ส าหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science : Young 
Makers Contest ๒  ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน จัดโดยส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเชฟร่อนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา
ศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวัน
อาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒.๖ รางวัลรองชนะเลิศ  โครงการ  Go  Further  Innovator  Scholarship  ๒๐๑๗  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD  SAFETY)  จัดโดยฟอร์ด  ประเทศไทย    น าเสนอ
วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๒.๗ เข้ารอบ ๒๕ ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สารคดีและสารคดีอวดดี จัด
โดย ทีวีบูรพา จ ากัด 

๒.๘ รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันรถประหยัดน้ ามัน  ประเภทรถตลาด จัดโดยฮอนด้า  
ประเทศไทย  จ ากัด  เมื่อวันที่  ๑๓-๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๒.๙  โครงงานวิทยาสาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ
มหนานคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระดับปวส. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

๒.๑๐ โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนแรงลมอัด”ในวัน
ศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม๒๕๖๑   ทีม Under Hill และทีม ดับเบิ้ล A จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการคัดเลือก
เข้ารอบน าเสนอโครงการประกวดครั้งนี้ โดยทางผู้จัดงานได้ก าหนดให้ทีมที่เข้ารอบท้ัง ๒๐ ทีม 

๒.๑๑ ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี   สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกั บองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนแรงลมอัด ” 
รอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ซึ่งทีม Under Hill ได้ผ่านการคัดเลือก พร้อมเงินค่าบ ารุงทีมๆละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

๒.๑๒ ประกาศมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เรื่อง รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี ๒๕๖๑   Youth Greenovation Awards ๒๐๑๘ ระดับอาชีวศึกษา
หรือเทียบเท่า  โดยทีม AUTO Mechanic  โครงงานทุ่นเตือนฉัน เข้ารอบ ๑๕ ทีม ร่วมเข้าค่าย “นวัตกรรมสู่นวัตกิจ” 
๓๑- ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ. ปทุมธานี เป็นการเตรียมความพร้อม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓) จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนผลงานครู  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  จัดท าผลงาน

จากการวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูเผยแพร่ผลงานให้เกิดประโยชน์ 
ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเ งินทุนที่ใช้ในการพัฒนาจัดท า ผลงานวิจัย /สิ่งประดิษฐ์ให้กับครูจัดสรร

งบประมาณอย่างเป็ นระบบ ยุติธรรม ตรวจสอบ ได้และส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมีค าสั่งมอบหมายงาน
ความรับผิดชอบ ประชุม การด าเนินงานร่วมกันคิดและปฏิบัติ และรายงานผลการปฎิบัติงานตามระบบ 



๖๖ 

 

๔) จุดที่ควรพัฒนา 
.    ไม่มี 

๕) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้ครูมีวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือวิจัยเชิงคุณภาพให้มากขึ้นเพ่ือต่อยอดจากผลงานของนักศึกษา  
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. รายงานการวิจัยงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอน  
๒. ภาคผนวกภาพประกอบรางวัลการน าเสนอวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 
๓. โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการประกวดผลงานวิจัยครูภายใน/ภายนอก 
๒. โครงการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอน 
๓. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอน 
 
ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ค่าคะแนน / 
ระดับคุณภาพ 

๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๒ จ านวน
ผลงานของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หรือร วมกับบุคคล 
ชุมชน องค กรต าง ๆ ที่เผยแพร่สู่
สาธารณชน  และน าไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค  และชาติ  ปีการศึกษา
ละ ๒๕ ผลงาน 

มี ๒๕ ผลงานขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๒๐ ผลงานขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๑๕ ผลงานขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๑๐ ผลงานขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๕ ผลงานขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

๖๕ 
ผลงาน 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑.๒ จ านวน
ผลงานของผู้เรียน  หรือร วมกับ
บุคคล ชุมชน องค กรต าง ๆ ที่
เผยแพร่สู่สาธารณชน  และน าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และช าติ  ปี
การศึกษาละ ๕  ผลงาน 

มี ๕ ผลงานขึ้นไป=ดีเยี่ยม (๕) 
มี ๔ ผลงานขึ้นไป= ดีมาก (๔) 
มี ๓ ผลงานขึ้นไป= ดี (๓) 
มี ๒ ผลงานขึ้นไป= พอใช้ (๒) 
มี ๑ ผลงานขึ้นไป=ปรับปรุง (๑) 

มี ๕ 
ผลงาน 
ขึ้นไป 

๕ คะแนน 
( ดีเยี่ยม ) 

รวมคะแนน  ๑๐ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  ๕ คะแนน 
 



๖๗ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ล าดับ 
ค่าคะแนน / 

ระดับคุณภาพ 
๓.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ๕ คะแนน 

(ดีเยี่ยม) 
รวมคะแนน ๑๐ 

คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน เฉลี่ยรวม  = ๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ส่วนที่ ๕ 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 
 

สถานศึกษาน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งควรประกอบ ด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ หลักการเหตุผลหรือ
ความส าคัญและความเป็นมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการด าเนินการ และผลการด าเนินการหรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทาง
ของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ การจัดการเรียนการสอนการเปิดสอน ๓ สาขายกระดับในสาขา วิชาปิ
โตรเคมี วิชาเทคนิคพลังงาน และวิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตรแบบ  Dual Vocation Education / 
Mini English Program (DVE/MEP)  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือ
เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน บริษัทฯ  ได้ลงทุนเป็นเงินจ านวนมาก เพ่ือให้
วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการด าเนินงาน เช่น อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ นับเป็น
ระยะเวลามากกว่า  ๒๐  ปีที่วิทยาลัยฯ สามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการมากกว่า ๖,๐๐๐  คน  โดยเปิด
สอนระดับปวช.และ ปวส.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใต้ความร่วมมือโรงเรียน -โรงงาน  โดย
มีเป้าหมายในการผลิตนักศึกษาให้ตรงตามสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
ทันที  การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และศักยภาพของสถานศึกษา นั้นวิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทปตท . จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์และต้องการใช้ช่างฝีมือที่เป็นประชาชนของสาธารณรัฐแห่งสห ภาพเมียนมาร์จึงได้ท าความร่วมมือกับกระทรวง
พลังงานและวิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาช่างกลโรงงานภาคภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สนับสนุนการท าธุรกิจของภาคเอกชนไทย  ทั้งยังเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดั บสากล  เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไทยเพ่ือแสดงถึงความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯในการเป็นผู้น าการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับ
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชี วศึกษาชั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพ
อาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Model Vocational  Collage)  

 
 
 
 



๖๙ 

 

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จ านวนนักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิค

พลังงาน ( i-PEC)  รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา 
iPEC ๑ 

จ านวนนักศึกษา 
iPEC ๒ 

 
รวม

ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ 

ชาย ชาย หญิง รวม 
๑ ปิโตรเคมี  ๒๔ *๒๑ - ๒๑ ๔๕ *iPEC ๒ TOP ขอเปลี่ยนจาก 

นศ.เคมี เป็นนศ. ปิโตร ๑ คน 
๒ เทคนิคพลังงาน  ๒๔ *๒๑ - ๒๑ ๔๕ *iPEC๒ 

1. นศ.เวียดนาม ๒ คน 
2. นศ. สปป.ลาว ๑ คน 
หากเดินทางมาครบ  
รวมเป็น ๒๑ คน 

๓ เคมีอุตสาหกรรม  ๒๓ ๔ ๑๕ ๑๙ ๔๒  

 
รวม 

 
๗๑ 

 
๔๖ 

 
๑๕ 

 
๖๑ 

 
๑๓๒ 

*iPEC๒ หาก นศ.ต่างชาติ
เดินทางมา รวมเป็น ๖๑ คน 

 

             
             นักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาข้ันสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ( i-PEC) 

รุ่นที่ ๑และ รุ่นที่ ๒ 
 
 



๗๐ 

 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชี วศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิค
พลังงาน (i-PEC)  รุ่นที่ ๑ จ านวน ๗๑ คน 

 
ล าดับ 

 
สาขาวิชา 

เกรด คะแนน TOEIC 

สูงสุด ต่ าสุด จ านวน นศ.ที ่
เกรดต่ ากว่า 

๓.๐๐ 

สูงสุด ต่ าสุด จ านวน นศ.ที่ได้ ๓๕๐ 
คะแนน ขึ้นไป 

๑ ปิโตรเคมี  ๓.๙๕ ๓.๐๐ - ๔๙๐ ๒๒๕ ๗ 
๒ เทคนิคพลังงาน  ๔.๐๐ ๒.๗๕ ๒ คน 

(นศ. เวียดนาม) 
๖๐๐ ๑๙๕ ๔ 

๓ เคมีอุตสาหกรรม  ๓.๙๘ ๒.๘๖ ๒ ๔๖๐ ๒๑๐ ๗ 
 

๓. สถานที่ฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่ม   ปิโตรเคมีและเทคนิค
พลังงาน (iPEC) รุ่นที่ ๑ 

นักศึกษาจะได้รับการฝึกอาชีพในระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี 
บริษัทที่รับฝึกงานทั้งหมด ๑๑ บริษัท โดยมีรายชื่อบริษัทและจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังนี้ 

ล าดับ บริษัท 
จ านวนที่รับฝึกอาชีพ(คน)  

รวม PETRO-ACE ENEGY-ACE CHEM-ACE 

๑ IRPC ๑๒ ๗ ๑๑ ๓๐ 
๒ Thai oil ๔ - - ๔ 
๓ PTT ๔ ๓ ๔ ๑๑ 
๔ PTTGC ๔ ๒ ๔ ๑๐ 
๕ GPSC - ๕ - ๕ 
๖ UBE - - ๒ ๒ 
๗ BLCP - ๒ - ๒ 
๘ PTT(กัมพูชา) - ๓ - ๓ 
๙ SCG Down - - ๑ ๑ 

๑๐ GROHE - ๒ - ๒ 
๑๑ BST - - ๑ ๑ 

รวม ๒๔ ๒๔ ๒๓ ๗๑ 
   



๗๑ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมไหว้ครูสถานประกอบการก่อนเข้าฝึกงาน ของนกัศกึษาโครงการ iPEC รุ่นท่ี ๑  
ภาพบรรยากาศการฝึกอาชีพของนกัศกึษา iPEC รุ่นท่ี ๑ 

           
     IRPC 

                  

                           GPSC       PTT GC 



๗๒ 

 

                 

               GROHE SIAM LIMITTED                                                                UBE 

 ๔. ความคืบหน้านักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงานรุ่นที่ 
๒ 

๔.๑ นักศึกษาโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาข้ันสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน รุ่นที่ ๒    ที่
ได้รับคัดเลือกทั้งหมด ๕๗ คน โดยมี โรงเรียน ๑๐ ล าดับแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ iPEC ๒ ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 

๑ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๑ 
๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ๕ 
๓ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ๓ 
๔ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ๓ 
๕ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ๓ 
๖ โรงเรียนบ้านค่าย ๒ 
๗ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ๒ 
๘ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ๒ 
๙ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ๒ 

๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ๒ 
๑๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ๒ 

                           *โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัด บุรีรัมย์ จ านวน ๑ คน 

 



๗๓ 

 

                

                                   สอบภาคทฤษฎี                             สอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนบริษัทท่ีให้ทุนสนับสนุน 

๔.๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาโครงการ iPEC ๒  
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง วันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

   

 



๗๔ 

 

กิจกรรมดูงานสถานประกอบการ บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

 

  
 



๗๕ 

 

  
 

๔.๓  การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
 นักศึกษาโครงการ iPEC ๒ ทั้ง ๕๗ คนได้รับการทดสอบ TOEIC ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีคะแนน
สอบแยกตามสาขาดังนี้ 

ล าดับที่ สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ (๓๕๐) 
๑ ปิโตรเคมี ๔๑๐ ๑๙๐ ๓ 
๒ เทคนิคพลังงาน ๔๘๐ ๑๙๐ ๕ 
๓ เคมีอุตสาหกรรม ๓๙๕ ๑๖๕ ๓ 

 

ก่อนเข้าห้องสอบ TOEIC 

   
 
  โครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิค พลังงาน ตามแนวทางของ
รัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  (Excellence Model 
ocational  Collage)  

 



๗๖ 

 

ส่วนที่ ๖ 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร 
วิทยาลัยฯ ได้ท าแผน STS ๒๐๑๗ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ๗ ด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ โดยในปี ๒๐๑๗ ได้มแีผนเร่งด่วนที่จะขอการสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณจาก บมจ . ไออาร์
พีซี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT ๔.๐ -๑  Excellent Model School  (i-EMS) เพ่ือให้เป็นสถาบัน
อาชีวศึกษาต้นแบบ โดยในส่วนนี้มีองค์ประกอบที่ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่า งด าเนินการ และเป็นองค์ประกอบที่
น าเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณดังนี้ 
    ๑.๑ องค์ประกอบที่ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จแล้ว 
  -  การเปิดสอน ๓ สาขายกระดับในสาขา วิชาปิโตรเคมี วิชาเทคนิคพลังงาน และวิชาเคมี
อุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตรแบบ  Dual Vocation Education / Mini English Program (DVE/MEP) ซึ่งได้เปิด
การเรียนการสอนมาตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
  -  การเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ๕ สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมานอกจากนักศึกษาไทยแล้วยังมีนักศึกษาจาก 
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาจากเวียดนามมาศึกษาต่อที่
วิทยาลัยฯส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ๕ สัญชาติ 
   ๑.๒ องค์ประกอบที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  -  การยกระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเปิดสอนเป็นหลักสูตร English 
Program สาขาเทคนิคการผลิต ส าหรั บนักศึกษาต่างชาติ และเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขา  



๗๗ 

 

ปิโตรเคมี เทคนิคพลังงานและเคมีอุตสาหกรรมส าหรับนักศึกษาโครงการ iPEC และมีแผนที่จะปรับหลักสูตรทุก
สาขาวิชาสู่ Mini English Program ให้ครบทุกสาขาภายในปี ๒๐๒๐ 
  - การขอรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ Asia Pacific ของหน่วยงาน Asia Pacific Accreditation 
And Certification Commission (APACC) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาใดที่เปิดทั้งสายพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง  ปัจจุบันวิทยาลัยฯอยู่ระหว่างวางแผนด าเนินงานและมีเป้าหมายได้รับการ
รับรองภายในปี ๒๐๒๐ 
  -  การพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ e – College โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ทั้งในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวิทยาลัยฯมีแผน Implement Infrastructure ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในปี 
๒๕๖๐ และจะน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษามาใช้ในปีต่อไป 
  -  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ IRPCT ๔.๐ Smart College 
โดยปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีแผนงานท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดรับกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา 

-  IRPCT Smart Learning Model (i-SLeM) เป็นโครงการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการให้นักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้าน การร่วมคิด ร่วมค้น และ
น าเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงสภาพห้องเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้เป็น Smart Classroom รวมถึงการจัดท าห้อง Data Center 
Room  การต้องมีสื่อการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ และการวัดผลที่ดี ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้สนับสนุนทั้ง 
ยุทธศาสตร์ด้าน  Smart Teacher ,APACC ,Smart E college , Smart Student และ Vocational Excellent 
Model 

๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT ๔.๐ - ๒ IRPCT Renewable Energy Learning Center                                
(i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทค นิค
พลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้านพลังงานทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท . เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน า
ของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้จะถื อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ บริษัทไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.  
  ๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT ๔.๐ – ๓ IRPCT Vocational  Operator Training Academy                       
(i-VOT)  เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบั ติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์       i-
VOT จะด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมหรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนา
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าท างานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา (Ready to use) หลักสูตรส าหรับบุคลากรประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ 
รวมถึงหลักสูตรที่ตองบสนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการ
ฝึกอบรมของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท .ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนใน
การสร้างฐานการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท . รวมไปถึงบริษัท
ชั้นน าของประเทศต่อไปในอนาคต 
 



๗๘ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

-อ้างอิงที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
-ผลสัมฤทธิ์ของการอ้างอิงในแต่ละประเด็น 

 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 

 

ตารางท่ี  ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 
๒.๕๐ ขึ้นไป 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบ >๒.๕๐ ร้อยละ 
ปวช. เครื่องกล/ยานยนต์ ๒๖ ๑๙ ๗๓.๐๘ 

ไฟฟ้าก าลัง ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
อิเล็กทรอนิกส์ ๒๖ ๒๔ ๙๒.๓๑ 
ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล ๕๒ ๔๕ ๘๖.๕๔ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๓ ๔๙ ๙๒.๔๕ 
การตลาด ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 
การบัญชี ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ ๓๒ ๒๗ ๘๔.๓๘ 
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.๖) ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
ไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) ๒๑ ๑๕ ๗๑.๔๓ 
ไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) ๒๘ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช) ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๔๔ ๔๔ ๑๐๐.๐๐ 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล (EP) ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
เคมีอุตสาหกรรม ๓๘ ๓๘ ๑๐๐.๐๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๖ ๒๔ ๙๒.๓๑ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๙ ๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
การบัญชี ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕๕๘ ๕๑๘ ๙๒.๘๓ 
 

 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ตารางท่ี  ๒  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับจ านวนผู้เข้าเรียนที่
ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
นศ. นศ. 

ร้อยละ 
แรกเข้า จบ 

ปวช. เครื่องกล/ยานยนต์ ๔๒ ๒๖ ๖๑.๙๐ 
ไฟฟ้าก าลัง ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
อิเล็กทรอนิกส์ ๒๗ ๒๖ ๙๖.๓๐ 
ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล ๖๕ ๕๒ ๘๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๔ ๕๓ ๘๒.๘๑ 
การตลาด ๙ ๗ ๗๗.๗๘ 
การบัญชี ๔๒ ๔๐ ๙๕.๒๔ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ ๔๐ ๓๒ ๘๐.๐๐ 
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.๖) ๔๑ ๒๒ ๕๓.๖๖ 
ไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) ๒๒ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
ไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) ๓๔ ๒๘ ๘๒.๓๕ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช) ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๕๒ ๔๔ ๘๔.๖๒ 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล (EP) ๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๔ 
เคมีอุตสาหกรรม ๔๒ ๓๘ ๙๐.๔๘ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๔ ๒๖ ๗๖.๔๗ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
การบัญชี ๕๒ ๔๐ ๗๖.๙๒ 

รวมทั้งหมด ๖๗๙ ๕๕๘ ๘๒.๑๘ 
 

 
 
 



๘๑ 

 

ตารางที่  ๓  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) และร้อยละ  ๕๐ ของผู้เข้าสอบได้
คะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนนระดับชาติ 

ที ่ สาขาวิชา จ านวนเต็ม เข้าสอบ ผ่าน 
ร้อยละ 

ผู้เข้าสอบ 

ร้อยละผู้ผ่าน 

จากจ านวนเต็ม 

ร้อยละผู้ผ่านคิด
จากผู้เข้าสอบ 

๑ ช่างยนต์ ๔๒ ๓๙ ๒๘ ๙๒.๘๖ ๖๖.๖๗ ๗๑.๗๙ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๖๗ ๖๒ ๔๑ ๙๒.๕๔ ๖๑.๑๙ ๖๖.๑๓ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕ ๒๕ ๒๒ ๑๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๒๗ ๒๖ ๒๒ ๙๖.๒๙ ๘๑.๔๘ ๘๔.๖๒ 
๕ การบัญชี ๔๒ ๔๑ ๔๐ ๙๗.๖๒ ๙๕.๒๔ ๙๗.๕๖ 
๖ การตลาด ๙ ๙ ๖ ๑๐๐ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ 
๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๔ ๖๑ ๕๗ ๙๕.๓๑ ๘๙.๐๖ ๙๓.๔๔ 

รวม ปวช. ๒๗๖ ๒๖๓ ๒๑๖ ๙๕.๒๙ ๗๘.๒๖ ๘๒.๑๓ 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ๗๕ ๗๓ ๓๐ ๙๗.๓๓ ๔๐.๐๐ ๔๑.๑๐ 

๒ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๕๑ ๔๗ ๑๖ ๙๒.๑๖ ๓๑.๓๗ ๓๔.๐๔ 

๓ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๕๖ ๔๕ ๒๖ ๘๐.๓๖ ๔๖.๔๓ ๕๗.๗๘ 

๔ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๑๙ ๑๘ ๑๔ ๙๔.๗๔ ๗๓.๖๘ ๗๗.๗๘ 
๕ เคมีอุตสาหกรรม ๔๒ ๔๐ ๒๘ ๙๕.๒๔ ๖๖.๖๗ ๗๐.๐๐ 
๖ การบัญชี ๕๓ ๔๗ ๓๒ ๘๖.๖๘ ๖๐.๓๘ ๖๘.๐๙ 
๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ ๓๑ ๑๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๙ ๖๑.๒๙ 

๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๔ ๓๐ ๑๘ ๘๘.๒๔ ๕๒.๙๔ ๖๐.๐๐ 

รวมปวส. ๓๖๑ ๓๓๑ ๑๘๓ ๙๑.๖๙ ๕๐.๖๙ ๕๕.๒๙ 

รวม ปวช.และปวส. ๖๓๗ ๕๙๔ ๓๙๙ ๙๓.๒๕ ๖๒.๖๔ ๖๗.๑๗ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ตารางที่  ๔ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้องศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ ๙๕.๙๒ 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ ๘๒.๙๔ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ ๘๙.๗๑ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ ๘๘.๗๙ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ ๘๖.๙๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

ตาราง ๕ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑  ร้อยละ  ๙๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) สอบผ่าน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑ ช่างยนต์ ๓๙ ๓๙ ๑๐๐.๐๐ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๖๔ ๖๓   ๙๘.๔๔ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๑ ๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
๖ การตลาด ๙ ๘   ๘๘.๘๙ 
๗ การบัญชี ๔๑ ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ปวช. ๒๖๖ ๒๖๔   ๙๙.๒๕ 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

๒ 
เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม 

๓๙ ๓๘   ๙๗.๔๔ 

๓ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๖๑ ๕๘   ๙๕.๐๘ 
๔ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
๕ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๔๙ ๔๙ ๑๐๐.๐๐ 
๖ เคมีอุตสาหกรรม ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
๙ การบัญชี ๔๗ ๔๓   ๙๑.๔๙ 

รวมปวส. ๓๖๐ ๓๕๒   ๙๗.๗๗ 
รวม ปวช.และปวส. ๖๒๖ ๖๑๖  ๙๘.๔๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ตาราง ๖ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๒  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) มีสมุดบันทึก คิดเป็นร้อยละ 
๑ ช่างยนต์ ๓๙ ๓๙ ๑๐๐.๐๐ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๖๔ ๖๔ ๑๐๐.๐๐ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๑ ๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
๖ การตลาด ๙ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
๗ การบัญชี ๔๑ ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ปวช. ๒๖๖ ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

๒ 
เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม 

๓๙ ๓๙   ๑๐๐.๐๐ 

๓ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๖๑ ๖๑ ๑๐๐.๐๐ 
๔ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
๕ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๔๙ ๔๙ ๑๐๐.๐๐ 
๖ เคมีอุตสาหกรรม ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
๙ การบัญชี ๔๗ ๔๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวมปวส. ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ปวช.และปวส. ๖๒๖ ๖๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ตาราง ๖ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ผ่าน 

การประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 

๑ ช่างยนต์ ๓๙ ๒๐ ๕๑.๒๘ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๕ ๑๕ ๖๐.๐๐ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗ ๒๐ ๗๔.๐๗ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๖๔ ๔๕ ๗๐.๓๑ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๑ ๕๐ ๘๑.๙๗ 
๖ การตลาด ๙ ๖ ๖๖.๖๖ 
๗ การบัญชี ๔๑ ๓๖ ๘๗.๘๐ 

รวม ปวช. ๒๖๖ ๑๙๒ ๗๒.๑๘ 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕๓ 

๒ 
เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

๓๙ ๓๐ ๗๖.๙๓ 

๓ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๖๑ ๕๖ ๙๑.๘๐ 
๔ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
๕ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๔๙ ๓๕ ๗๑.๔๓ 
๖ เคมีอุตสาหกรรม ๔๐ ๓๔ ๘๕.๐๐ 
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๗ ๓๐ ๘๑.๐๘ 
๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ ๒๓ ๗๔.๙๑ 
๙ การบัญชี ๔๗ ๓๙ ๘๒.๙๘ 

รวมปวส. ๓๖๐ ๒๘๙ ๘๐.๒๘ 
รวม ปวช.และปวส. ๖๒๖ ๔๘๑ ๗๖.๘๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 
 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวน
เต็ม 

เข้าร่วม
กิจกรรม

๑ 

ร้อยละ 
กิจกรรม

๑ 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒ 

ร้อยละ 
กิจกรรม 

๒ 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓ 

ร้อยละ 
กิจกรรม 

๓ 

เข้าร่วม
กิจกรรม

๔ 

ร้อยละ 
กิจกรรม

๔ 

๑ ช่างยนต์ ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓๗ ๘๘.๐๙ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓๗ ๘๘.๐๙ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๖๗ ๖๒ ๙๒.๕๔ ๖๐ ๘๙.๕๕ ๖๒ ๙๒.๕๔ ๖๐ ๘๙.๕๕ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๒๓ ๙๒.๐๐ ๒๕ ๑๐๐ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๒๗ ๒๖ ๙๖.๒๙ ๒๕ ๙๒.๕๙ ๒๖ ๙๖.๒๙ ๒๕ ๙๒.๕๙ 
๕ การบัญชี ๔๒ ๔๑ ๙๗.๖๒ ๔๐ ๙๒.๘๖ ๔๑ ๙๗.๖๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ 
๖ การตลาด ๙ ๙ ๑๐๐ ๘ ๘๘.๘๙ ๙ ๑๐๐ ๘ ๘๘.๘๙ 
๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖๔ ๖๑ ๙๕.๓๑ ๖๐ ๙๓.๗๕ ๖๑ ๙๕.๓๑ ๖๐ ๙๓.๗๕ 

รวม ปวช. ๒๗๖ ๒๖๓ ๙๕.๒๙ ๒๕๓ ๙๑.๖๖ ๒๖๓ ๙๕.๒๙ ๒๕๒ ๙๑.๓๐ 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ ๗๕ ๗๓ ๙๗.๓๓ ๗๐ ๙๕.๘๙ ๗๓ ๙๗.๓๓ ๗๐ ๙๕.๘๙ 
๒ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๕๑ ๔๗ ๙๒.๑๖ ๔๗ ๙๒.๑๖ ๔๗ ๙๒.๑๖ ๔๗ ๙๒.๑๖ 
๓ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๕๖ ๔๕ ๘๐.๓๖ ๔๕ ๘๐.๓๖ ๔๕ ๘๐.๓๖ ๔๕ ๘๐.๓๖ 
๔ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๑๙ ๑๘ ๙๔.๗๔ ๑๗ ๘๙.๔๗ ๑๘ ๙๔.๗๔ ๑๗ ๘๙.๔๗ 
๕ เคมีอุตสาหกรรม ๔๒ ๔๐ ๙๕.๒๔ ๔๐ ๙๕.๒๔ ๔๐ ๙๕.๒๔ ๔๐ ๙๕.๒๔ 
๖ การบัญชี ๕๓ ๔๗ ๘๖.๖๘ ๔๗ ๘๖.๖๘ ๔๗ ๘๖.๖๘ ๔๗ ๘๖.๖๘ 
๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐ ๓๑ ๑๐๐ ๓๑ ๑๐๐ ๓๑ ๑๐๐ 
๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๔ ๒๙ ๘๕.๒๙ ๒๘ ๘๒.๓๕ ๒๙ ๘๕.๒๙ 

รวมปวส. ๓๖๑ ๓๓๑ ๙๑.๖๙ ๓๒๖ ๙๐.๓๐ ๓๒๙ ๙๑.๑๓ ๓๒๖ ๓๒๖ 
รวม ปวช.และปวส. ๖๓๗ ๕๙๔ ๙๓.๒๕ ๕๗๙ ๙๐.๘๙ ๕๙๒ ๘๓.๐๖ ๕๗๘ ๙๐.๗๓ 

 
หมายเหตุ 
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทและการเข้าสังคม  
๒. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งกิจกรรมอวท.) 
๓. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมหน้าเสาธง) 
๔. กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญต่างๆ (วันแม่) และเข้าร่วมการออกค่ายอาสาพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติฯภาคผนวกภาพประกอบความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
 
 


