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รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
จังหวัดระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ค าน า 
รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จัดท าข้ึน

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48การประกันคุณภาพการศึกษา  มีความส าคัญซึ่ง
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 สรุปความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้  

๑. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ  

๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

๓. การประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

๔. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 กระบวนการจัดรายงานผลการประเมินตนเองนั้นวิทยาลัยฯ  ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
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 
                                                                                            ๑๔ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

ค าช้ีแจง 
 

รายงานประเมิ นคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดท าข้ึน
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48การประกันคุณภาพการศึกษา  มีความส าคัญซึ่ง
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 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. 2561 เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

รายงานประเมิน คุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔ 

 

 

สารบัญ 
           หน้า 

 ค าน า 
ค าชี้แจง 

 

 สารบัญ 
ส่วนที่  ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                             ๓              

 

 ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                      ๔         
ส่วนที่  ๓  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                             ๒๙ 
ส่วนที่  ๔  รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      ๓๒ 
ส่วนที่  ๕  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน                            ๕๓ 
ส่วนที่  ๖  ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ด ี(Best Practice)                                       ๕๙ 
ส่วนที่  ๗  แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                          ๖๐ 
 
ภาคผนวก 
    ก) ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ 
    ข) รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ                                                                 
    ค) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าการประเมินภายในการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒        
     
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕ 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ๙
ประเด็นการประเมิน และ ได้จัดท าแผนพั ฒนาสถานศึกษาระยะเวลา  ๕ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาก าหนดและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานก ารอาชีวศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมดังนี้  
ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ ๑.๑ ด้านความรู้  ๙๗.๓๙ 
ประเด็นที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๙๖.๙๒ 
ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ๘๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ๙๗.๑๔ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  
        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  
        ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
        ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  
        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
 
 
 
 
 
 

 



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 าหนดให้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก  เป็นศูนย์ปิโตรเคมีท่ีส าคัญของชาติ  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ านวนมาก  ทั้งในเขต
นิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  
ลักษณะทางสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
 ศาสนา  ประชาชนในจังหวัดระยอง มีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมา ส่วนใหญ่ 
ประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ ๔ และศาสนาคริสต์ร้อยละ ๑ 
ตามล าดับ 
 วัฒนธรรม  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีจะ
คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ  แต่วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่  ชาวพ้ืนเมืองยังมีการพูดส าเนี ยง
ภาษาท้องถิ่น และมีการละเล่นที่เป็นพื้นเมืองเดิม 
 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  
 
 
 

 

mailto:info@irpct.ac.th


๕ 

 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ 
ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี ๒๕๕๐ มีมูลค่า ๕๖๗,๙๖๑ ล้านบาท 
เป็นผลจากการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ ๙๗๒,๓๐๖ บาท/คน/ปี เป็นล าดับที่ ๑ ของ
ประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) สาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม มี
มูลค่ารวมสูงถึง ๕๕๐,๔๙๐ ล้านบาท การผลิตสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุดคือ ๒๗๕,๙๗๓ ล้านบาท 
สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหินมีมูลค่า ๑๙๑,๑๖๓ ล้านบาท ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรม
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้สาขาการประมง มีมูลค่ารวมเพียง๑๗,๔๗๑ ล้านบาท 
ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ  
 ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  วุฒิการศึกษามีทั้งในระดับประถมถึงปริญญาโท  
ประวัติสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี  จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานระดับกลางของสถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB.)  เมื่อวันที่   ๑   พฤษภาคม  ๒๕๓๘    และเปิด
ท าการสอนในวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๘  โดยใช้ชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอมุ่งม่ันที่จะสร้างสถาบันการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี  โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนลักษณะความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานเพื่อ
ผลิตช่างฝีมือระดับกลางที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ปูนซิเมนต์  โรงกลั่นน้ ามัน  
โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  เวลา  ๑๖.๐๕  น. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีตามบริษัทแม่ที่ให้การสนับสนุนในปี ๒๕๕๐  และได้
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนในปี ๒๕๕๔ 

วิทยาลัยไดร้ับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๒  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๔๒  ถือว่าเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย    

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๔๔,๒๕๔๙ 
และ ๒๕๕๓   ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน        ๓ ครั้ง  
ติดต่อกัน ภายใน  ๑๐   ปี      เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  และ  เข้ารับ
พระราชทานรางวัลเมื่อ  วันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

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



๖ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับกา รประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งท่ี 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
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยฯ ได้รับโล่เกียรติคุณการด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาสู่อาเซียนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2559 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เกียรติบัตรสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  ในการประชุมสัมมนา   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
วันที่  12  กันยายน  2561 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐาน APACC ระดับเหรียญทอง รับการ
ประเมินเมื่อวันที่ 2-4  กันยายน  2562 

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รับการประเมินเม่ือวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  

ผ่านการรับรองการเป็น Excellent Model School (EMS) กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน 
ประกอบด้วย แผนกปิโตรเคมี แผนกเทคนิคพลังงานและเคมีอุตสาหกรรม โดยทั้ง 3 สาขาของวิทยาลัยฯ 
ผ่านการรับรองเป็น Excellent Model School รับการประเมินเม่ือวันที่   5  มิถุนายน   2562 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  13-15  กุมภาพันธ์  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗ 

 

๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  
๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
๑ ดร.โพธิวัฒน์     เผ่าพงศ์ช่วง ประธานกรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒ นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๓ นายนิพนธ์       ชัยประเสริฐ กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๔ นายสุรเดช       ซิ้มเจริญ กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๕ นายอนุชิต       โชติญาโน กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๖ นายธัญธร       รัตนเหลี่ยม กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๗ นางสาวปฤมล   อินทวงศ์ กรรมการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๘ นายรุ่งนิรัญ      เที่ยงธรรม กรรมการและเลขานุการ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  
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 สาขาบริหาร
การศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่    ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
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๙ 

 

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 วันที่ 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 ๑๔ ๑๒ ๒ ๑๒ ๒ - ๔ ๑๘ ๒ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ๙ ๙ - ๗ ๒ - ๖ ๓ - 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗ ๗ - ๖ ๑ - ๑ ๖ - 
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม ๗ ๗ - ๔ ๓ - ๓ ๔ - 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓ ๓ - ๓ - - - ๓ - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

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 

 
๔ 
๒ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๓ 

   
๔ 
๒ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๓ 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
แผนกกิจกรรมและพัฒนาวินัย 
งานแนะแนว 
แผนกห้องสมุด 
แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล 
รวม 

 
๖ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑๔ 

   
๖ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑๔ 

 

ฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กรและความร่วมมือ 
แผนกสื่อสารองค์กร 
แผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
แผนกความร่วมมือและทวิภาค ี
แผนกแผนงานและโครงการ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
รวม 

 
๒ 
๔ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑๑ 

   
๒ 
๔ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑๑ 

 

ฝ่ายศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซ ี
แผนกบริการห้องอบรมและศูนย์อาหาร 
แผนกการตลาด 
รวม 

 
๒ 
๑ 
๓ 

   
๒ 
๑ 
๓ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

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

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ ตกค้าง 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการบัญชี 
รวม 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานเครื่องมือกล (EP) 
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
- สาขางานปิโตรเคมี 
- สาขางานเทคนิคพลังงาน 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการบัญชี 
รวม 

 
๗๗ 
๔๕ 
๔๕ 
๙๐ 
๘๐ 
๔๙ 

๓๘๖ 
 

๒๑ 
๒๓ 
๒๔ 
๔๑ 
๖ 
๕ 

๘๐ 
๐ 

๔๗ 
๓๕ 
๑๔ 
๒๐ 
๒๓ 
๕๘ 

๓๙๗ 

 
๕๖ 
๓๒ 
๒๙ 
๘๖ 
๓๑ 
๓๘ 

๒๗๒ 
 

๔๒ 
๗๓ 
๓๒ 
๔๔ 
๒๓ 
๙ 

๕๐ 
๕๒ 
๕๒ 
๒๗ 
๒๑ 
๒๐ 
๑๘ 
๖๓ 

๕๒๖ 

 
๔๗ 
๔๐ 
๒๙ 
๖๔ 
๒๖ 
๓๖ 

๒๔๒ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๓๗ 
๑๓ 
๔ 

๗๑ 
๑๘ 
๑๑ 

๑๕๔ 
 

๒๙ 
๗๔ 
๑๐ 
๑๔ 
๗ 

๑๔ 
๒๒ 
๐ 
๙ 
๒ 
๒ 

๑๖ 
๖ 

๒๐ 
๒๑๑ 

 
๒๑๗ 
๑๓๐ 
๑๐๗ 
๓๑๑ 
๑๕๕ 
๑๓๔ 

๑,๐๕๔ 
 

๙๒ 
๑๗๐ 
๖๖ 
๙๙ 
๓๖ 
๑๔ 

๑๕๒ 
๕๒ 

๑๐๘ 
๖๔ 
๓๗ 
๕๖ 
๔๗ 

๑๔๑ 
๑,๑๓๔ 

รวมทั้งหมด ๗๘๓ ๗๙๘ ๒๔๒ ๓๖๕ ๒,๑๘๘ 
 

๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

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 

 
22 
27 
21 
54 
19 
27 

170 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
22 
27 
21 
54 
19 
27 

170 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) 
- สาขางานเทคนิคพลังงาน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานเครื่องมือกล (EP) 
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
- สาขางานปิโตรเคมี 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการบัญชี 
รวม 

 
43 
39 
17 
25 
19 
13 
29 
21 
64 
19 
20 
19 
51 

379 

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

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

 
43 
39 
17 
25 
19 
13 
29 
21 
64 
19 
20 
19 
51 

379 
รวมทั้งหมด 549 - - 549 

๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

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

 
 



๑๓ 

 

๒.๓.๖. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ นียบัตรวิชาชีพ 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  เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง  
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน ผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ  
 ๓. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  และองคก์ร
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ๔. เป็นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้สถาน ศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้ องถิ่น มีส่วนร่วมในการพั ฒนา 
หลักสูตรให้ตรงตามความต้ องการและสอดคล้ องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

กระบวนการเรียนการสอน 
         จัดแบ่งกระบวนการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑) การเรียนการสอนในวิทยาลัย ด าเนินการเรียนการสอนดังนี้ 
-รายวิชาทฤษฎี  
-รายวิชาปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือ และเครื่องจักร 

๒) การฝึกงาน เน้นการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยใช้เวลาในการฝึกงาน   ๙  สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



๑๔ 

 

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

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

หลักการของหลักสตูร  
๑. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แผนการศึกษาแห่งชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ  

๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัตจิริง สามารถเลือก 
วิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ สถานประกอบอาชีพอิสระ  

๓. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

๔. เป็นหลักสตูรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ  
องค์กรทีเ่กี่ยวข้องทัง้งภาครัฐและเอกชน  

๕. เป็นหลักสตูรที่เปิดโอกาสให้สถานศกึษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม 
ความตอ้งการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

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

สาขาวิชาที่เปิดสอน   ๑๐ สาขาวิชา  ๑๔ 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.) 
  -   สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ๔)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
  -   สาขางานเครื่องมือกล  (รับผู้จบ ปวช.) 
  -  สาขางานเครื่องมือกล (English Program) 
 ๕)  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
  -   สาขางานเคมีอุตสาหกรรม โปรแกรม Chem-Ace (รับผู้จบ ม.๖ วิทย์  - คณิต) 
 ๖)  สาขาปิโตรเคมี  

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

-สาขางานเทคนิคพลังงาน (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) 



๑๖ 

 

๒.๓.๗ อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  มีความพร้อม ความสะดวก ความสะอาดและความปลอดภัยใน 

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

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

๒. อาคารเรียน ๒  ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔ ชั้น  ประกอบด้วย ห้องอบรม 
สัมมนา  ศูนย์อบรมสัมมนาผู้รับเหมา  ห้องท าบัตรผู้รับเหมา  โรงอาหาร  ร้านถ่ายเอกสาร  ห้องแผนกทะเบียน-
หลักสูตร แผนกพัฒนาวินัย ห้องพักครูแผนกภาษาต่างประเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา 

๓. อาคารเรียน ๓  อาคารอ านวยการ  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๕  ชั้น   
ขนาด ๒๔ ม.x ๖๔ ม.  พ้ืนที่รวม  ๑,๕๓๖  ตารางเมตร  ประกอบด้วย  แผนก แผนกสื่อสารองค์กร  ห้องผู้บริหาร  ห้อง
ประชุมสัมมนา  ห้องสมุด  ห้องแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องแผนกประกันคุณภาพการศึกษา  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  ประกอบด้วยสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ห้องเรียนวิชาเฉพาะแผนก
วิชาเคมีอุตสาหกรรม แผนกไฟฟ้าก าลัง  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมห้องพักครู –  
อาจารย์ แผนกกิจกรรม พัฒนาวินัย และห้องแนะแนว 

๖. โรงยิมเนเซียม  หรืออาคาร ๖ ลักษณะเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น  ประกอบด้วยสถานที่
เล่นกีฬา  และห้องพักนักกีฬา  

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 จาก

ศูนย์การค้า 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  



๑๗ 

 

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

 
๒.๓.๘ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

งบด าเนินการ* (บาท)  
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

๑. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ๒,๘๔๙,๑๐๐.๗๗ ๑๐.๓๗  
๒. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

  ๑,๘๕๖,๒๕๓.๗๕ ๖.๗๖  

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

๖๘๒,๓๐๑.๑๐ ๒.๔๘  

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

๑,๐๓๑,๒๗๑.๒๖ ๓.๗๕  

๕. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร ๖๘๗,๙๐๓.๕๒ ๒.๕๐  
ฯลฯ ๒๐,๓๖๑,๖๕๙.๐๗ ๗๔.๑๓  

รวมรายจ่าย ๒๗,๔๖๘,๔๘๙.๔๗ ๑๐๐.๐๐  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

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 การพัฒนาคุณภาพการจัดวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน า 1 ใน 10 ของอาเซียนภายในปี 2025 (2568) โดยมีตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์คืออันดับ 
(Rank) จากการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาของ APACC โดยมีเป้าหมายที่จะอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 15 ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าววิทยาลัยจึงมีพันธกิจในการด าเนินการดังนี้ 

พันธกิจ 1. พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  

พันธกิจ 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับอาเซียน 
พันธกิจ 3. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมกับชุมชนและสังคม  
พันธกิจ 4.ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สังคม ประเทศชาติและอาเซียน 
พันธกิจ 5. ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ภายใต้พันธกิจดังกล่าววิทยาลัยมีแผนการด าเนินงานปรับปรุงพัฒนา 7 ด้านได้แก่ 
1.พัฒนาครู บุคลากร ให้มีมาตรฐานมีความเป็นสากล 
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเน้นผู้เรียนให้พร้อมสู่การประกอบอาชีพ  
3.พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
6. พัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
7. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น Vocational Learning and Service Hub ตอบโจทย์การ Upskill / Reskill / 

New skill การบริการวิชาการ วิชาชีพ วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 
 ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 2025 วิทยาลัยจะขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์“IRPCT 
4.0  2 (x) Excellent Model”  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์โดยมียุทธศาสตร์หลัก 2 ด้านคือ 1) Excellent Model School 
(EMS)  การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศในการสร้างก าลังคนอาชีวะทั้งในด้านปิโตรเคมีพลังงานและใน
สาขาอ่ืนๆที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ  และ 2) Excellent Social Contribution (ESC) การเป็นวิทยาลัยที่
สร้างคุณค่าสู่สังคมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย นวัตกรรม และการเป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือ Reskill / Upskill  
โดยมีแนวทางที่เป็น Key Drivers ดังต่อไปนี้ 
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1. Excellent  Model School (EMS) การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศในการสร้างก าลังคนอาชีวะทั้ง
ในด้านปิโตรเคมีพลังงานและในสาขาอ่ืนๆที่ตอบสนองความต้องการของประเทศมี Key Drivers ดังนี้ 
 1.1 HR Excellent การพัฒนาครู บุคลากร และผู้บริหารให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้นรองรับการเป็นวิทยาลัย
มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 1.2 Smart Learning Model (SLeM) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมัยใหม่สู่ Digital 
Learning Platform โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 1.3 APACC Embedded การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสู่
มาตรฐาน APACC  
 1.4 Smart & Green College พัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยให้มีความ
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.5 Smart Student พัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามคุณลักษณะนักศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 
 1.6 Research & Innovation พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการรับ
ด าเนินการวิจัย ขายสิ่งประดิษฐ์ หรือจดสิทธิบัตร 
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 2. Excellent Social Contribution (ESC) การเป็นวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าสู่สังคมท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ 
วิจัย นวัตกรรม และการเป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือ Reskill , Upskill  มี Key Drivers ดังนี้ 
 2.1 IRPCT Service Center พัฒนาศูนย์บริการ / ฝึกอบรมให้บริการกับพนักงานโรงงานและบุคคลภายนอก
เพ่ือรองรับการพัฒนาทักษะตามนโยบาย Upskill , Reskill และ New skill 
 2.2 E –  Learning Hub การเป็นศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้บริการกับบุคคลภายนอกผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยใช้ทรัพยากรด้าน IT ที่เข้มแข็งของวิทยาลัย 
 2.3 English Language Institute จัดตั้งศูนย์ภาษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนายกระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร ครูและนักศึกษาตลอดจนขยายให้บริการกับบุคคลภายนอก 
 2.4 Testing and Certification Center พัฒนาศูนย์บริการและวิทยาลัยเพ่ือเป็นศูนย์อบรมและทดสอบ
มาตรฐานต่างๆ มาตรฐานกระทรวงแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
 2.5 Collaboration & Curriculum Development การขยายและยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการ  
 
แนวทางการยกระดับ APACC Booster 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน าของประเทศโดยใช้เกณฑ์จากการประเมิน 
APACC นั้นวิทยาลัยมี Project Support ดังนี้ 
  

มาตรฐาน APACC 
ผลประเมินปี 

62(%) 
APACC Booster Factor 

1. Governance and Management 95.6 APACC Embedded   

2. Teaching and Learning 91.7 SLeM 

3. Human Resource 95.9 Smart Teacher 

4. Research and Development 80.0 Research & Innovation Center 

5. Image and Sustainability 90.0 Green College ,English Language Center 

6. Other Resource 97.3 Smart College & E-Learning Hub 

7. Support to Student 94.0 Smart Student 
   
 ในแต่ละ Key Project Support วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละ Key Project Support  
ดังนี้ 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2563 –  2567 จะใช้งบประมาณลงทุนจ านวนรวม ทั้งสิ้น 15ล้านบาท
ในระยะ 3 ปี ในการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College และการจัดตั้งสถาบันภาษา ทั้งนี้งบประมาณในส่วนนี้วิทยาลัย
จะบริหารจัดการโดย Revise โครงการภายในงบประมาณ IRPCT 4.0 และ IRPCT 4.0 Plus ให้ตอบโจทย์ของแผน
ยุทธศาสตร์ 2020 –  2024 โดยไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน เกินกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติ 
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โดยในการด าเนินงานวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในระยะปี 2020 –  2024 ในแต่ละปีดังนี้ 

 
 
 
๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 

    

ประเภทรางวัล 
ระดับ 

ประเทศ ภาค จังหวัด 
สถานศึกษา 7 - - 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 3 - 6 
นักศึกษา 7 5 10 

รวม 17 5 16 
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สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 2562  แบ่งเป็น  3  ด้านคือ  
๑. รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา 
๒. รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่    
๓. รางวัลและผลงานของ นักศึกษา  

ดังนี้ 
1. รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ  7  รางวัล ดังนี้ 

1.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐาน APACC ระดับเหรียญทอง รับการประเมินเมื่อวันที่ 2-4  
กันยายน  2562 

1.2 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รับการประเมินเม่ือวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์  2562  

1.3 ผ่านการรับรองการเป็น Excellent Model School (EMS) กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน 
ประกอบด้วย แผนกปิโตรเคมี แผนกเทคนิคพลังงาน และเคมีอุตสาหกรรม โดยทั้ง 3 สาขาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไออาร์พีซี ผ่านการรับรองเป็น Excellent Model School รับการประเมินเม่ือวันที่   5  มิถุนายน   2562    

1.4 สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  13-15  กุมภาพันธ์  2562 
      1.5  เกียรติบัตรหมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น และกองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  21-25  มกราคม  2562  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี
        1.6  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (สถิติสูงสุด)  ประเภทรถตลาด  การแข่งขันฮอนด้ารถประหยัด
เชื้อเพลิงปีที่  22  แข่งขันระหว่างวันที่  10 -  13 พฤศจิกายน  2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
      1.7  โล่รางวัลชมเชยการประกวด MV บทเพลงรด.รุ่นใหม่  หัวใจ  New  Gen.  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  วันที่  28  พฤศจิกายน  2562 
 

2. รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่   แบ่งเป็นรางวัล  
ระดับประเทศ  3 รางวัล  ระดับจังหวัด  6  รางวัล  ดังนี้ 
        รางวัลระดับประเทศ  3  รางวัล 

2.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้น าบริหารการศึกษายุคดิสรัปชั่น”  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
นายรุ่งนิรัญ  เที่ยงธรรม การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา  2020  วันที่  22  มกราคม  2563 

2.2 รางวัลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 
2562 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  จ านวน  10  คน เมื่อวันศุกร์ที่ 18  
ตุลาคม  2562 
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 วิจัยช้ันเรียน 
1. นางสาวสุวภาพ  อาริยะกุล  ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
2. นางสาวปฤมล  อินทวงศ์  ได้รับผลการประเมินในระดับดี 
3. นางสาวสุมาลี  ยืนยงนาวิน  ได้รับผลการประเมินในระดับดี 
4. นายชาตรี   แซ่ต่าง   ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนิภา ศรีวงศ์  ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์ 

 วิจัยพัฒนาระบบงาน 
6. นางสาวมาริสา  แป้นเหมือน  ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก 
7. นางพนิดา   ดอนเมฆ  ได้รับผลการประเมินในระดับดี 

 วิจัยสื่อการสอนและสิ่งประดิษฐ์ 
8. นางสาววิไลวรรณ  นวลละออง  ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก 
9. นางสาวสุธาทิพย์  พลตรี   ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์ 
10. นายธาตรี   ฟ้าประทานชัย ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์ 

 2.3 รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา    จัดโดย
สมาคมคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1. นางเยาวรัตน์ นพศิริ 
2. นางสาวนงนุช พรมรงค์ 
3. นายทศพร  แย้มแสงทอง 
4. นางสาวณิชาภัทร ค าอินตา 
5. นายบรรพต  นิลพาณิชย์ 
6. นางสาวทิพวรรณ สืบแสง 
7. นางสาวธนภร ธนาภัทร์จารุ 

 รางวัลระดับจังหวัด  6  รางวัล 
2.4  รางวัลงานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  16 มกราคม   

2563 
นางสาวมาริสา  แป้นเหมือน โล่รางวัล 
นางสาววิไลวรรณ   นวลละออง เหรียญทอง 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรนิภา   ศรีวงศ์  เหรียญทอง 
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 2.5 รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  16 มกราคม   2563  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
  นายชาญชัย  แนวประเสริฐ 
  นายอธิพงษ์  อ่อนโสภาพร 

นางสาวฐิติรัตน์  ชาติไทยเจริญ 
นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์ 
นางสาวพัทยา  ภาเรือง 
นางสาวสิยามล  แน่นหนา 
นายวงศกร  แน่นหนา 
นางสาวจริยา  สาระเพ็ชร์ 
นางสาวภิญญาพัชญ์ ไล่เสีย 
นางพนิดา  ดอนเมฆ 
นางนุชนาจ  อุปชิน 
นางเสาวภา  เชื้อบุญมี 
นางสาวมัทรี  คุ้มเสือ 

2.6  รางวัลครูดีศรีระยอง ประจ าปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  16 มกราคม   2563  ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

นายรุ่งนิรัญ     เที่ยงธรรม 
2.7 รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ณ  ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่  16  มกราคม  2563  

นางสาวปรัศมน  ภาภัทรมนตรี 
2.8 รางวัลครูดีเด่น  ณ  ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่  16  มกราคม  2563 
  นางสาวสุวภาพ  อาริยะกุล 
  นางสาวฐิติรัตน์  ชาติไทยเจริญ 

นางนัดดา  พาสนาโสภณ 
นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์ 
นายภิญโญ  ทองดารา 
นายนภกานค์  ยิ่งสังข์ 

  2.9 รางวัลการประกวดครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับอาชีวศึกษา  จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ระยองร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  

  นางสาวสุวภาพ  อาริยะกุล  เหรียญทอง 
  นางสาวฐิติรัตน์  ชาติไทย เจริญ  เหรียญทอง 

นางนัดดา  พาสนาโสภณ  เหรียญทอง 
นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์  เหรียญทอง 
นายภิญโญ  ทองดารา  เหรียญทอง 
นายนภกานค์  ยิ่งสังข์   เหรียญทอง 



๒๖ 

 

 
3. รางวัลและผลงานของนักศึกษา แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ   7 รางวัล  ระดับภาค   5 รางวัล   
     ระดับจังหวัด  10  รางวัลดังนี้ 
 รางวัลระดับประเทศ  7  รางวัล  
  3.1 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์  หัวข้อ  เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน  

(ROAD  SAFETY) จัดโดย  บริษัทฟอร์ด  (ประเทศไทย)  บริษัท  ทีวีบูรพาจ ากัดและสมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชม (PDA)  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ  “Zebra  Barrier” นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 

     นายพิพัฒน์  ขันแข็ง  
     นางสาววาสิตา  ศิริมัช 
     อาจารย์วิกานดา  เกตสะอาดอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การการประกวดประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 
 3.3 รางวัลรองชนะอันดับ  1  การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลหญิง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวจันทรศิริ   ปกป้อง   
3.4 รางวัลรองชนะอันดับ  1  การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562  ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
นายพลภัทร    ภิรมย์สุข  

 3.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขัน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562  ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
    นายชนะภัย  วิจิตรขจี  

3.6 รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษา  กิจกรรม  “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา  2562   
   ชื่อระบบเตือนภัยคลื่นใต้น้ าผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 

นางสาวกัลป์ยาภัสร์    เรืองรัมย์   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาววรรณพร   ศรีศร  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายทรงศักดิ์  คล้ายนิล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนาพันธ์     ฟ้าประทานชัย อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.7 เข้ารอบการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  22   น าเสนอ  6  กุมภาพันธ์  
2563  ณ  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิยาลัยบูรพา  
   ชื่อระบบเตือนภัยคลื่นใต้น้ าผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 

นางสาวกัลป์ยาภัสร์    เรืองรัมย์   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาววรรณพร   ศรีศร  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายทรงศักดิ์  คล้ายนิล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนาพันธ์     ฟ้าประทานชัย อาจารย์ที่ปรึกษา 



๒๗ 

 

รางวัลระดับภาค  5 รางวัล 
3.8 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย  การแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน  ระดับภาค  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562   
    นายกวีวัธน์ ศิริพัฒน์  

3.9  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ระดับภาค  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษา  กิจกรรม  “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”  ประจ าปีการศึกษา  2562   
   ชื่อระบบเตือนภัยคลื่นใต้น้ าผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 

นางสาวกัลป์ยาภัสร์    เรืองรัมย์   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาววรรณพร   ศรีศร  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายทรงศักดิ์  คล้ายนิล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนาพันธ์     ฟ้าประทานชัย อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.10 รางวัลเหรียญเงินระดับภาคในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”      

ชื่อโครงงานศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมระหว่างยางธรรมชาติยางมะตอยและยางสังเคราะห์ในการผลิต
แผ่นยางทดสอบส าหรบัลู่ลานกรีฑาประเภท B 

นางสาวกมลวรรณ   ทับทอง   แผนกเคมีอุตสาหกรรม 
นางสาวแก้วมณี   วงศ์พินิจ แผนกเคมีอุตสาหกรรม 
นางสาวภัทรวดี    จานศิลา  แผนกเคมีอุตสาหกรรม 
อาจารย์นนทวัน  ยศสมบัติ ที่ปรึกษาโครงงาน 

ชื่อโครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายกรดแก่เบสแก่ 
นายเมธา    วสสูงเนิน   แผนกปิโตรเคมี 
นายโชคชัย     มะโนเพียว แผนกปิโตรเคมี 
นายธเนศพล  วาริสสอน แผนกปิโตรเคมี 
อาจารย์นงนุช    พรมรงค์  ที่ปรึกษาโครงงาน 

 3.11 รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคในการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”    
ชื่อสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR 

นางสาวอินทิรา  บุญหนัก   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวธันยพร  ดาทอง  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวพิมนภัส  สัมมา  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวจุฬารัตน์  รู้สรรพกิจ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวรัตติยากร อินตา  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาจารย์วิไลวรรณ นวลละออง อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 



๒๘ 

 

รางวัลระดับจังหวัด  10  รางวัล 
3.12 รางวัลรองชนะอันดับ  1  การแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562   
นายนนทกานต์ จันทร์ฟองเสน 

3.13 รางวัลรองชนะอันดับ  1  การแข่งขันออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์CAD/CAM   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562   

นายศุภชัย เหล่าโกทา 
3.14 รางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ

ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562   
3.15 รางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันทักษะการออกแ บบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562   
3.16 รางวัลรองชนะอันดับ  1  การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
นางสาวกนกพร เวทวิทยากิจ   

3.17 รางวัลรองชนะอันดับ  1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

นางสาวนฤภร รุจิวงศ์  
3.18 รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
นายธารากร ช านาญ 

3.19 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

3.20 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันมารยาท การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับ
จังหวัด  ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2562    ณ  วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

3.21 นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   นายธนทัต หาญพิริยะกุล   แผนกช่างกลโรงงาน 
๓.๒๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีว ศึกษาเอกชน

ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้รับเหรียญรวม  ๑๑๙  เหรียญ  ทอง  ๕๑  เหรียญ  เงิน  ๔๕  เหรียญ  ทองแดง  
๒๓  เหรียญ 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

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 ตามห ลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นใ นศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   



๓๐ 

 

 
 
 

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
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอ บการหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
       ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชา ชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
       ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารส นเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
         
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 



๓๑ 

 

 
 
 
 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 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีอ้างอิงเกณฑ์การ
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 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   



๓๒ 

 

ส่วนที ่๔ 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

๔.๑.๑ ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

๑.๑.๑)  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับปวช. ผ่านจ านวน ๒๐๒  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๑๐  คน 
ระดับปวส. ผ่านจ านวน ๓๘๙  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๓๙๕  คน  

รวม ปวช.และปวส. ผ่านจ านวน ๕๙๑  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๕  คน  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙  
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ 
รวม ปวช.และปวส.  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙  

๑.๑.๓) ผลสะท้อน : การสอบมาตรฐาน วิชาชีพของวิทยาลัยฯ  ใช้คณะกรรมการ
จากสถานประกอบการร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบ  ท าให้องค์กร หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

 
๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
    ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดับปวช. ผ่านจ านวน ๑๗๖  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๑๒  คน 
ระดับปวส. ผ่านจ านวน ๓๓๖  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๔๓  คน 

รวม ปวช.และปวส. ผ่านจ านวน ๕๑๒  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๖๕๕  คน  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

    ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๑ 
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๔ 
รวม ปวช.และปวส.  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๖  



๓๓ 

 

๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  

 
๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ๑. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น  
              ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ระดับปวช. ผ่านจ านวน ๒๐๒  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๑๐  คน 

ระดับปวส. ผ่านจ านวน ๓๘๙  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๓๙๕  คน  
รวม ปวช.และปวส. ผ่านจ านวน ๕๙๑  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๕  คน  

     ๒. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
        หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

ระดับปวช. ผ่านจ านวน ๑๐๒  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๑๐  คน 
ระดับปวส. ผ่านจ านวน ๓๕๘  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๓๙๕  คน  

รวม ปวช.และปวส. ผ่านจ านวน ๔๖๐  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๕  คน  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ เพ่ิงด าเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาจึงยังไม่เข้ารับการประเมิน  
๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : วิทยาลัยฯ มีการเชิญหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

๑.๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  
๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์  
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับปวช. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๗๐  คนจากนักศึกษาแรกเข้า ๒๑๑  คน 
ระดับปวส. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๗๑  คนจากนักศึกษาแรกเข้า ๔๑๔  คน 

รวม ปวช.และปวส. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๔๑  คนจากนักศึกษาแรกเข้า ๖๒๕  คน 
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๖ 
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๑ 
รวม ปวช.และปวส.  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๖ 

๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : ผู้ปกครอง/ชุมชนให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน 

๑.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์  
ระดับปวช. ผ่านจ านวน ๒๐๒  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๒๑๐  คน 
ระดับปวส. ผ่านจ านวน ๓๘๙  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๓๙๕  คน  

รวม ปวช.และปวส. ผ่านจ านวน ๕๙๑  คนจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๕  คน  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.  

ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙  
ระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ 
รวม ปวช.และปวส.  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙  

๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการให้การ  
     ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
     จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

       ๑.๓) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และปวส. ในปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ติดตามปิการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

ระดับปวช. ศึกษาต่อจ านวน ๒๒๐  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๒๗  คน 
       ท างานจ านวน     ๕  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๒๗  คน 
  อ่ืนๆ            ๒  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๒๗  คน 
ระดับปวส. ศึกษาต่อจ านวน   ๑๒  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๖  คน 
       ท างานจ านวน ๓๑๙  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๖  คน 

อ่ืนๆ          ๒๐  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๖  คน 
  ติดตามไม่ได้  ๕   คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๖  คน 

รวม ปวช.และปวส. ศึกษาต่อจ านวน ๒๓๒  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๘๓  คน 
       ท างานจ านวน ๓๒๔  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๘๓  คน 

อ่ืนๆ          ๒๒  คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๘๓  คน 
  ติดตามไม่ได้  ๕   คนจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๘๓  คน 
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา  

     ที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ  
     เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

      ร้อยละของปวช.และปวส. ศึกษาต่อ   คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๐ 
              ท างาน    คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๗ 

อ่ืนๆ        คิดเป็นร้อยละ   ๓.๗๗  
 ติดตามไม่ได้   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๘๖ 

ร้อยละของปวช.และปวส. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ 

๑.๓.๓) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  

๒) จุดเด่น  
๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  โดยวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการประชุมผู้ปกครอง  การวิจัย
แก้ไขปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 



๓๖ 

 

๒.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยนักศึกษามีคู่มือ  STUDENT-PASSPORTและผ่านการ
ประเมิน SMART- STUDENT ซึ่งสามารถน าไปประกอบการสมัครงานได้ 

๒.๓ การสอบมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยฯ  ใช้คณะกรรมการจากสถานปร ะกอบการร่วมเป็น
คณะกรรมการทดสอบ  

๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้รับการปลูกฝัง ดานคุณธรรม จริยธรรม แล ะคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยวิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เช่น 
โครงการกิจกรรมวันพ่อ โครงการกิจกรรมวันแม่ โค รงการกิจกรรมหล่อเทียน โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและ
มารยาททางสังคม โครงการพิธีไหว้ครู เป็นต้น และวิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการด าเนินงาน ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แบบบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการ 
รปูถ่าย เป็นต้น มีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมด าเนินการให้ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส า นึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอมการบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญต่างๆ และ
เข้ารว่มการออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการไฟไม่ไหม้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับธงค่ายอาสาพระราชทาน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  และเม่ือถึงวาระวันส าคัญของชาติ  ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงก าหนดจัดค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไป
ฝึกปฏิบัติจริง  เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้กับตนเอง  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๓) จุดที่ควรพัฒนา 
๓.๑ วิทยาลัยฯ ควรด าเนินงานพัฒนาระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ๓.๒ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีที่ ตั้งอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยประกอบกับ
ภาครัฐและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเน้นเรื่องความปลอดภัย  จึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  มีความรู้
และทักษะความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 
    ๔.๑ เพ่ิมช่องทางการติดตามข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Form , 

Line เป็นต้น   
    ๔.๒ นักศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) 
๔.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาควรผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเบื้องต้นให้เนื่องจากมีศูนย์ฝึกอบรมอยู่ใน

วิทยาลัยฯ อยู่แล้ว 
 



๓๗ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑.  ข้อมูลผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย/รายงานผลัมฤทธิ์ทางการเรียน/รายงานผู้ส าเร็จการการศึกษา/รายงานการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ / สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน / ศึกษาต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

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

๓. ข้อมูลผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย/สรุปโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์/รายงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทและการเข้าสังคม/กิจกรรมเลือกตั้งกิจรรมอวท./กิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย/กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญต่างๆ/รายงานการออกค่ายอาสา
พัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 

๔. ภาคผนวกตารางท่ี ๑ – ๓ 
๕. 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 
๑๒. งานการฝึกงานการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน 
๑๓. โครงการความร่วมมือสถานประกอบการและสถานศึกษา 
๑๔. งานติดตามผู้จบการศึกษา 
๑๕. งานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๖. รายงานการบันทึกคู่มือ STUDENT-PASSPORT 
๑๗. รายงานผลการประเมิน SMART- STUDENT  
๑๙. โครงการกิจกรรมวันพ่อ  
๒๐. โครงการกิจกรรมวันแม่  
๒๑. โครงการหล่อเทียน 
๒๒. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม  
๒๓. โครงการพิธีไหว้ครู 



๓๘ 

 

๒๔. กิจกรรมเลือกตั้งกิจรรมอวท. 
๒๕. โครงการไฟไม่ไหม้ 

 
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  

๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

๑.๒.๑) เชิงปริมาณ :  ๑๗ สาขาวิชามกีารพัฒนาหลักสูตรฐาน  
    สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
    หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

๑.๒.๓) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับ สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการจัด 
การอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มี
คุณภาพ  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในเกณฑ์ดี  
๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

๑.๒) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน  

๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน  

๑.๓) การจัดการเรียนการสอน  
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : ๑. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน  

     ๒. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก 
รายวิชาที่สอน  

    ๓. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนจัดการเรียนการสอนตรงตาม   
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  

    ๔. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

    ๕. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ 
เรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 



๔๐ 

 

๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน  
๑.๓.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๑.๔) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : ๑. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

     ๒. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  

     ๓. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

     ๔. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี 
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  

     ๕. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน  
๑.๔.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  

๑.๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : ๑. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  

     ๒. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนที่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมงต่อปี  

     ๓. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนน าผลจากการพัฒนาตนเองและ          
การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

     ๔. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง 
และการพัฒนาวิชาชีพ  

     ๕. ครูผู้สอนจ านวน ๗๒  คนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง 
และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  
๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ  
๑.๕.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

 
 



๔๑ 

 

๑.๖) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
๑.๖.๑) เชิงปริมาณ : จ านวน ๘๓ ห้องเรียน และ ๓๙ ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๖.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัด   
การเรียนการสอนในชั้นเรียน  

๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ  
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  
๑.๑.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  

๑.๒) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน   
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
๑.๒.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้ามาใช้
บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานอย่างสม่ าเสมอ  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๑.๓) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ  
ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่ใน
ระดับดี  
๑.๓.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยู่
ในระดับดี  

๑.๔) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๗๑.๔๔ ทีใ่ช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอยู่
ในเกณฑ์ดี  
๑.๔.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการอยู่ในเกณฑ์ดี  

๑.๕) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน  
และสถานศึกษา  
๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  
๑.๕.๓) ผลสะท้อน  : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต  
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  
 

๔.๒.๔ ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ผ่านการรับรองการเป็น Excellent 
Model School (EMS) กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ประกอบด้วย แผนก 
ปิโตรเคมี แผนกเทคนิคพลังงาน และเคมีอุตสาหกรรม โดยทั้ง 3 สาขาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ผ่านการรับรองเป็น Excellent Model School รับการ
ประเมินเมื่อวันที่   5  มิถุนายน   2562    
 



๔๓ 

 

๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพื่อให้สถานศึกษาและ
สถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินทั้งข้ัน 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้ัน 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้ัน 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้ัน 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้ัน 1 1 ก าลังพัฒนา 

  
๒) จุดเด่น 

๒.๑ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครง การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและ
เทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้
สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน (Excellence Model Vocational  Collage) 
          ๒.๒ วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการในการพัฒนารายวิชา มีการส ารวจความต้องการจากทุ กภาคส่วน 
ประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 
  ๒.๓ วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าผลไปพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุง รายวิชาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

๒.๔ ครูของ วิทยาลัย ฯ มีความสามารถในการสอน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา และสาขาที่จบ
การศึกษาและความถนัด มีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ อบรม สัมมนา
ด้านวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ระดับ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  การท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Smart  Biz  เป็นต้น 

๒.๕ ดานการน านโยบายสู การปฏิบัติ  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน วยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร วม
มือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

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

ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา คือวิทย าลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  เช่น ทวิภาคี Excellence Model School ก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของสถานศึกษาต้นแบบที่ดีด้านอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครง การ
พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐ
กลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ



๔๕ 

 

อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  (Excellence Model Vocational  Collage) เป็น
ต้น โดยผู้บริหารได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม  ผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดระยอง เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐ เป็นต้น  อันแสดงถึงการที่ผู้บริหารได้รับ  การยอมรับ
จากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น 

๒. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 5 สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมา
นอกจากนักศึกษาไทยแล้วยังมีนักศึกษาจาก เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ และในปีการศึกษา 
2560 มีนักศึกษาจากเวียดนามมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 5 สัญชาติ 
  ๓. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาการยกระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยการเปิดสอนเป็นหลักสูตร English Program สาขาเทคนิคการผลิต ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และเปิดสอน
หลักสูตร Mini English Program สาขา  ปิโตรเคมี เทคนิคพลังงานและเคมีอุต สาหกรรมส าหรับนักศึกษาโครงการ 
iPEC และมีแผนที่จะปรับหลักสูตรทุกสาขาวิชาสู่ Mini English Program ให้ครบทุกสาขาภายในปี 2020 
  ๔. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ Asia Pacific 
ของหน่วยงาน Asia Pacific Accreditation And Certification Commission (APACC) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี
สถาบันอาชีวศึกษาใดที่เปิดทั้งสายพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง  ปัจจุบันวิทยาลัยฯอยู่ระหว่าง
วางแผนด าเนินงานและมีเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปี 2020 
  ๕. ตามนโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ e –  College โดยน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ทั้งในการ สนับสนุนการบริหารจัดการและการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวิทยาลัยฯมีแผน 
Implement Infrastructure ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในปี 2560 และจะน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและสนับสนุน
การศึกษามาใช้ในปีต่อไป 
  ๖. ตามนโยบายที่ ๒ พัฒนาปริมาณและ คุณภาพของครู  คณาจารย์และบุคลา กรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ IRPCT ๔.๐ Smart College โดย
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีแผนงานท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดรับกับทิศ
ทางการจัดการศึกษา 

๗. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  โดย IRPCT Smart 
Learning Model (i-SLeM) เป็นโครงการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการให้นักศึกษาเป็นผู้
มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้าน การร่วมคิด ร่วมค้น และน าเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงสภาพห้องเรียนทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติให้เป็น Smart Classroom รวมถึงการจัดท าห้อง Data Center Room  การต้องมีสื่อการสอนที่กระตุ้นการ
เรียนรู้ และการวัดผลที่ดี ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้ส นับสนุนทั้ง ยุทธศาสตร์ด้าน  Smart Teacher ,APACC ,Smart 
E college , Smart Student และ Vocational Excellent Model 
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๘. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT 4.0 - 2 IRPCT Renewable Energy Learning Center  (i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทคนิคพลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้านพลังงาน
ทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ า กัด 
(มหาชน) และกลุ่ม ปตท. เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน าของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้จะ
ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.  

๙. ตามนโยบายที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ ใหม่  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
IRPCT 4.0 –  3 IRPCT Vocational  Operator Training Academy  (i-VOT)  เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนา
บุคลากรระดับปฏิบัติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์   i-VOT จะด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม
หรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าท างานใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา (Ready to use) หลักสูตรส าหรับบุคลากร
ประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 
ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรม พนักงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม 
ปตท.ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในการสร้างฐานการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงให้กับ บริษัท ไอ
อาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. รวมไปถึงบริษัทชั้นน าของประเทศต่อไปในอนาคต 

จากการด าเนินงานส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจ านวนครั้งที่มีความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของสถานประกอบการมากกว่า ๑๐  ครั้ง ดังนี้ 

  ๑) มีการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๒) มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

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

๔) วิทยาลัยฯ มีจ านวนสถานประกอบการ ๖  แห่งประกอบด้วย บริษัท  ไออาร์พีซี  จ ากัด 
(มหาชน ),บริษัท  ปตท . จ ากัด (มหาชน ),บริษัท  พีทีที โกลบอลเคมีคอล  จ ากัด (มหาชน ),บริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน),บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  ซิ นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), และบริษัทอูเบะ  เคมิคอล ส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนอีกหลายแห่งที่ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมี
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น  วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการร่วมมือกันเพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เป็นการผลิตก าลังคนสาย เทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ 
ร่วมกับสถานประกอบการ อบรมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

จากการด าเนินงานส่งผลให้ วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดโครงการแล ะกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  จิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มากกว่า ๑๐  ครั้ง โดย
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ให้ทุกสาขาวิชามีโครงการเชิญวิทยากร /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  โดยเน้นความรู้ทักษะความช านาญ
ของแต่ละสาขา  เช่น โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชา  เช่น ช่างยนต์ -เทคโนโลยีการท างานเครื่องยนต์  Comal-
Rail Toyota แผนกบัญชี-การวิเคราะห์รายการทางการเงิน  Case  Stydy  Raito เป็นต้น 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 

 ๓.๑ วิทยาลัยฯ ควรด าเนินการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมจากรายวิชาเดิมทุกระดับ และสาขาวิชา 
๓.๒ วิทยาลัยฯ ควรวางแผนการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูเพ่ือไม่ให้กระทบกับ

ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน 
 ๔) ข้อเสนอแนะท่ีควรพัฒนา 

๔.๑ วิทยาลัยฯ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
๔.๒ วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามกระบวนการการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

เพ่ิมเติมจากรายวิชาเดิม และพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวดวิชาชีพ 
๔.๓ ครูต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่าง 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. รายงานการประชุมการ ปรับปรุง หลักสูตรได้ตรงตามความต้องการ ของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ  ตลาดแรงงาน /รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หลักสูตร /ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ของหน่วยงานต่างๆ 

๒. แฟ้มคู่มือการปฏิบัติงาน /รายงานของ ผู้ใช้บริการ งานบุคคล /อาคารสถานที่ หองเรียน ห อง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและการบริหารจัดการด้าน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณ 

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. รายงานโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน 

(i-PEC) 
๕. รายงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
๗. ตารางสอนครู/รายงานการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและทางด้านทักษะวิชาชีพของครู 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ 



๔๘ 

 

๙. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เรียกว่า Smart Larning Model (SLeM) 
 ๑๐. รายงานการประชุมต่างๆ 
 ๑๑. โครงการและกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 

จิตสาธารณะ  
๑๒. โครงการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๓. รายงานทุนการศึกษา 
๑๔. โครงการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เช่น  ภูมิทัศน์ สนามกรีฑาลู่วิ่ง  อาคารยิมเนเซียม  ห้องน้ า 

โรงอาหาร ฯลฯ 
๑๕. โครงการลานจอดรถนักศึกษา 
๑๖. งานซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า  รั้ว  ราวบันได  โทรศัพท์  ก าจัดปลวก  ฯลฯ 
๑๗. โครงการ SMART  System 

  
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ 
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมอยู่ในเกณฑ์ดี  
๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามีส่วนร่วม  
ในการบริหารสถานศึกษา  

๑.๒) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
การจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี  
๑.๒.๓) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามีส่วนร่วม  
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 
 

 
 



๔๙ 

 

๑.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวน ๒๓ กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
๑.๓.๓) ผลสะท้อน  : สถานประกอบการ ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  

๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัยตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

๑) ผลสัมฤทธิ์  
๑.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  

๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
          จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ ระดับปวช.   ๕๗ ชิ้น 

จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ ระดับปวส. ๑๘๖ ชิ้น 
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ :  

๑. มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครูในรูปแบบต่างๆ เช่น  
งบประมาณการจัดท า วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียน  หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่มีผลงานเผยแพร่สู่
สาธารณชน  และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค  และชาติ โดยมีการน าเสนอเป็นงานวิจัยเต็มรูปแบบ  ๕  
บท  ซึ่งด าเนินการดังนี้  

- กิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 
ที่มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน  และ น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

- ส่งเสริม ผู้เรียน  หรือร วมกับบุคคล ชุมชน องค กรตาง ๆ ที่มี
ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  รวม  ๔๐   รางวัล  ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ   การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน   ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ และนอกจากนั้นยัง
มีรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๑. รางวัลรองชนะเลิศในการน าเสนอรางวัลการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์  หัวข้อ  เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบนท้อง
ถนน (ROAD  SAFETY) จัดโดย  บริษัทฟอร์ด  (ประเทศไทย)  
บริษัท  ทีวีบูรพาจ ากัดและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชม 
(PDA)  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ  “Zebra  Barrier” 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 

        นายพิพัฒน์ ขันแข็ง  
        นางสาววาสิตา ศิริมัช 
        อาจารย์วิกานดา เกตสะอาด  อาจารย์ที่ปรึกษา 

๒. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  
กิจกรรม  “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”  
ประจ าปีการศึกษา  2562   

        ชื่อระบบเตือนภัยคลื่นใต้น้ าผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 
 นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวกัลป์ยาภัสร์ เรืองรัมย์    
นางสาววรรณพร   ศรีศร   
นายทรงศักดิ์   คล้ายนิล  
อาจารย์ธนาพันธ์   ฟ้าประทานชัย อาจารย์ที่ปรึกษา 

๓. เข้ารอบการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย  ครั้งที่  22   น าเสนอ  6  กุมภาพันธ์  2563  ณ  
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ชื่อระบบเตือนภัยคลื่นใต้น้ าผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 

๔. รางวัลเหรียญเงินระดับภาคในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ
อาชีวศึกษา”  ชื่อโครงงานศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมระหว่าง
ยางธรรมชาติยางมะตอยและยางสังเคราะห์ในการผลิตแผ่น
ยางทดสอบส าหรบัลู่ลานกรีฑาประเภท B 
นักศึกษาแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
นางสาวกมลวรรณ   ทับทอง   
นางสาวแก้วมณี   วงศ์พินิจ  
นางสาวภัทรวดี   จานศิลา  
อาจารย์นนทวัน ยศสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 
 



๕๑ 

 

ชื่อโครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายกรดแก่เบสแก่ 
นักศึกษาแผนกวิชาปิโตรเคมี 
นายเมธา   วสสูงเนิน     
นายโชคชัย    มะโนเพียว   
นายธเนศพล  วาริสสอน   
อาจารย์นงนุช   พรมรงค์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

๕. รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคในการประกวด “สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา”    
ชื่อสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR 

นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวอินทิรา บุญหนัก    
นางสาวธันยพร ดาทอง   
นางสาวพิมนภัส สัมมา   
นางสาวจุฬารัตน์ รู้สรรพกิจ  
นางสาวรัตติยากร   อินตา   
อาจารย์วิไลวรรณ  นวลละออง  อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๑.๓)  ผลสะท้อน : สถานประกอบการ  ชุมชน  ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่  

๒) จุดเด่น  
๑. วิทยาลัยฯ มีศูนย์ฝึกอบรมโดยจัดตั้งและขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกระทรวงแรงงานและได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9000 : 2018 โดยให้บริการหลักสูตรด้านความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการ 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูได้ง่าย 

๒. 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 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
.        ไม่มี  

๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้ครูมีวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือวิจัยเชิงคุณภาพให้มากขึ้นเพ่ือต่อยอดจากผลงานของนักศึกษา  
 
 
 



๕๒ 

 

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

๑. โครงการประกวดผลงานวิจัยครูภายใน/ภายนอก 
๒. โครงการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอน 
๓. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอน 
๔. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
๕. โครงการบริการวิชาชีพจิตอาสา โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โครงการไฟไม่ไหม้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ส่วนที ่๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๑ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ๒๐ ๕ ๑๐๐ 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

๓ ๔ ๑๒ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๑๒ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๑๑๕  ๙๗.๓๙ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ๒ ๕ ๑๐ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๒๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๒๕  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 
 



๕๔ 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๓ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ๑๕ ๕ ๗๕ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๙๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๙๕  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๒ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ๒ ๕ ๑๐ 
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

๓ ๕ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๒๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๒๕  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
  ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ๒ ๕ ๑๐ 
๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓ ๕ ๑๕ 

๒.๓ การจัดการเรียนการสอน ๕ ๕ ๒๕ 
๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน  ๓ ๕ ๑๕ 
๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ๒ ๕ ๑๐ 
๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๘๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๘๕  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 



๕๖ 

 

  ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๕ ๕ ๒๕ 

๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

๒ ๕ ๑๐ 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ๒ ๕ ๑๐ 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ๒ ๔ ๘ 
๓.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

๒ ๕ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๖๓ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๖๕  ๙๖.๙๒ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 

๖ ๕ ๓๐ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๓๐ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๔ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๓๐  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๓ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ๕ ๕ ๒๕ 
๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ๒ ๕ ๑๐ 
๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา  ๒ ๕ ๑๐ 
ผลรวมคะแนนที่ได้ ๔๕ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๔๕ ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์งานวิจัย 

๓ ๔ ๑๒ 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๒ 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๑๕ ๘๐ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ ๑.๑ ด้านความรู้  ๙๗.๓๙ 
ประเด็นที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ  ๑๐๐ 
ประเด็นที่ ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๙๖.๙๒ 
ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  ๘๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ๙๗.๑๔ 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
        ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  
        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  
        ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
        ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  
        ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 

 

ส่วนที่ ๖ 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 
 

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

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทาง
ของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ การจัดการเรียนการสอนการเปิดสอน 3 สาขายกระดับในสาขา  
วิชาปิโตรเคมี วิชาเทคนิคพลังงาน และวิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตรแบบ  Dual Vocation Education / 
Mini English Program (DVE/MEP)  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท  ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือ
เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน บริษัทฯ  ได้ลงทุนเป็นเงินจ านวนมาก เพ่ือให้
วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการด าเนินงาน เช่น อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ นับเป็นระยะเวลา
มากกว่า  ๒๐  ปีที่วิทยาลัยฯ สามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการมากกว่า ๖,๐๐๐  คน  โดยเปิดสอนระดับ
ปวช.และ ปวส.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใต้ความร่วมมือโรงเรียน -โรงงาน  โดยมีเป้าหมาย
ในการผลิตนักศึกษาให้ตรงตามสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถ เข้าไปปฏิบัติงานได้ทันที  การ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และศักยภาพของสถานศึกษา นั้นวิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ
ต้องการใช้ช่างฝีมือที่เป็นประชาชนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จึงได้ท าความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานและ
วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาช่างกลโรงงานภาคภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้กับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สนับสนุนการท าธุรกิจของภาคเอกชนไทย  ทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรี ยนการสอนไปสู่
ระดับสากล  เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไทยเพ่ือแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯในการเป็นผู้น าการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพ
อาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีว ศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Model Vocational  Collage)  

 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ส่วนที่ ๗ 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร 
วิทยาลัยฯ ได้ท าแผน STS 2017 โดยใช้ยุทธศาสตร์ 7 ด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ โดยในปี 2017 ได้มีแผนเร่งด่วนที่จะขอการสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณจาก บมจ . ไออาร์
พีซี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT 4.0 -1  Excellent Model School  (i-EMS) เพ่ือให้เป็นสถาบัน
อาชีวศึกษาต้นแบบ โดยในส่วนนี้มีองค์ประกอบที่ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ และเป็นองค์ประกอบที่
น าเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณดังนี้ 
    1.1 องค์ประกอบที่ด าเนินการและบรรลุผลส าเร็จแล้ว 
  -  การเปิดสอน 3 สาขายกระดับในสาขา วิชาปิโตรเคมี วิชาเทคนิคพลังงาน และวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
โดยใช้หลักสูตรแบบ  Dual Vocation Education / Mini English Program (DVE/MEP) ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน
มาตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 
  -  การเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 5 สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมานอกจากนักศึกษาไทยแล้วยังมีนักศึกษาจาก 
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ และในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาจากเวียดนามมาศึกษาต่อที่
วิทยาลัยฯส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 5 สัญชาติ 
   1.2 องค์ประกอบที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  -  การยกระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเปิดสอนเป็นหลักสูตร English 
Program สาขาเทคนิคการผลิต ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขา  ปิโตร



๖๑ 

 

เคมี เทคนิคพลังงานและเคมีอุตส าหกรรมส าหรับนักศึกษาโครงการ iPEC และมีแผนที่จะปรับหลักสูตรทุกสาขาวิชาสู่ 
Mini English Program ให้ครบทุกสาขาภายในปี 2020 
  - การขอรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ Asia Pacific ของหน่วยงาน Asia Pacific Accreditation 
And Certification Commission (APACC) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาใดที่เปิดทั้งสายพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง  ปัจจุบันวิทยาลัยฯอยู่ระหว่างวางแผนด าเนินงานและมีเป้าหมายได้รับการรับรอง
ภายในปี 2020 
  -  การพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ e –  College โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ทั้งในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวิทยาลัยฯมีแผน Implement Infrastructure ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในปี 
2560 และจะน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษามาใช้ในปีต่อไป 
  -  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ IRPCT 4.0 Smart College โดย
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีแผนงานท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดรับกับทิศ
ทางการจัดการศึกษา 

-  IRPCT Smart Learning Model (i-SLeM) เป็นโครงการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการให้นักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 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 4.0 - 2 IRPCT Renewable Energy Learning Center                                
(i-REC) เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกเพ่ือชุมชน ทั้งนี้การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาเทคนิค
พลังงานซึ่งจะต้องมีเครื่องมือต่างๆทางด้านพลังงานทดแทนในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ในการเป็นแหล่ งเรียนรู้
ของชุมชนด้วย รวมถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน ) และกลุ่ม ปตท . เป็นสถานประกอบการด้านพลังงานชั้นน า
ของประเทศการมีศูนย์ฯ ดังกล่าวเพ่ือการเรียนรู้จะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ บริษัทไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.  
  ๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ IRPCT 4.0 –  3 IRPCT Vocational  Operator Training Academy                       
(i-VOT)  เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสายปิโตรเคมีและพลังงาน โดยศูนย์       i-VOT 
จะด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมหรือ Social Enterprise (SE) มีหลักสูตรที่รองรับทั้งการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าท างานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานให้พร้อมปฎิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
(Ready to use) หลักสูตรส าหรับบุคลากรประจ าการ และหลักสูตรส าหรับสถาบันการอาชีว ศึกษาต่างๆ รวมถึง
หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ซึ่งการจัดตั้ง i-VOT   จะเป็นการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมของ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท .ระยะยาว เป็นการตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในการสร้างฐาน
การผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากั ด (มหาชน ) และกลุ่ม ปตท . รวมไปถึงบริษัทชั้นน าของ
ประเทศต่อไปในอนาคต 
 



๖๒ 

 

 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

ก) ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ 
         ข) รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ                                                                 
         ค) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าการประเมินภายในการอาชีวศึกษา   

   ปีการศึกษา ๒๕๖๒        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ตารางท่ี  ๑  ประเด็นพิจารณาที่ ๔.๑.๑ ข้อ ๑.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) สอบผ่าน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑ ช่างยนต์ 31 27 87.10 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง 32 30 93.75 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 100.00 
๔ ช่างกลโรงงาน 78 76 97.44 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 21 100.00 
6 การบัญชี 27 27 100.00 

รวม ปวช. 210 202 96.19 
๑ เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 46 44 95.65 

๒ 
เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม 

62 62 100.00 

๓ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง 47 43 91.49 
๔ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 13 100.00 
๕ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 28 28 100.00 
๖ เคมีอุตสาหกรรม 63 63 100.00 
7 ปิโตรเคมี 21 21 100.00 
8 เทคนิคพลังงาน 21 21 100.00 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 23 100.00 

10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 100.00 
11 การบัญชี 52 52 100.00 

รวมปวส. 395 389 98.48 
รวม ปวช.และปวส. 605 591 97.69 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ตารางที่  ๒  ประเด็นพิจารณาที่ ๔.๑.๑ ข้อ ๑.๒ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :  V-NET) คะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนน
ระดับชาติ 

ที ่ สาขาวิชา จ านวนเต็ม 
ผ่าน/คะแนนเทียบเท่า
หรือสูงกว่าระดับชาต ิ

ร้อยละ 

 

๑ ช่างยนต์ ๓๑ ๒๐ ๖๔.๕๑ 
๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๓๓ ๒๙ ๘๗.๘๗ 
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๑ ๑๙ ๙๐.๔๗ 
๔ ช่างกลโรงงาน ๗๙ ๖๓ ๗๙.๗๔ 
๕ การบัญชี ๒๗ ๒๖ ๙๖.๒๙ 
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๑ ๑๙ ๙๐.๔๗ 

รวม ปวช. ๒๑๒ ๑๗๖ ๘๓.๐๑ 
๑ เทคนิคยานยนต์ ๔๒ ๓๓ ๗๘.๕๗ 
๒ เทคนิคเครื่องกล ๑๐๘ ๔๗ ๔๓.๕๑ 

๓ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง ๔๒ ๓๗ ๘๘.๐๙ 

๔ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๑๑ ๙ ๘๑.๘๑ 
๕ เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๒๘ ๑๘ ๖๔.๒๔ 
๖ เคมีอุตสาหกรรม ๖๓ ๖๒ ๙๘.๔๑ 
๗ การบัญชี ๕๒ ๓๙ ๗๕.๐๐ 
๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๙ ๓๕ ๘๙.๗๔ 

๙ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๙ ๑๗ ๘๙.๔๗ 

๑๐ ปิโตรเคมี ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
๑๑ เทคนิคพลังงาน ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 

รวมปวส. ๔๔๓ ๓๓๖ ๗๕.๘๔ 
รวม ปวช.และปวส. ๖๕๕ ๕๑๒ ๗๘.๑๖ 

 
 

 
 
 
 



๖๕ 

 

ตารางท่ี  ๓  ประเด็นพิจารณาที่ ๔.๑.๓ ข้อ ๑.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับ 
จ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
จ านวนผู้เข้าเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 

  ปวช. ยานยนต์ 30 22 73.33 
ไฟฟ้าก าลัง 32 27 84.38 
อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 100.00 
ช่างกลโรงงาน 79 54 68.35 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 19 86.36 
การบัญชี 27 27 100.00 
รวม ๒๑๑ ๑๗๐ ๘๐.๕๖ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ 46 43 93.48 
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.๖) 62 39 62.90 
ไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) 13 11 84.62 
ไฟฟ้าก าลัง (ม.๖) 32 25 78.13 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช) 13 13 100.00 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 27 27 100.00 
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล (EP) 21 21 100.00 
เคมีอุตสาหกรรม 64 64 100.00 
ปิโตรเคมี 21 19 90.48 
เทคนิคพลังงาน 21 19 90.48 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 20 86.96 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 100.00 
การบัญชี 52 51 98.08 
รวม ปวส. ๔๑๔ ๓๗๑ ๘๙.๖๑ 

รวมทั้งหมด 625 539 86.๕๖ 



๖๖ 

 

 
 



๖๗ 

 



๖๘ 

 

 


