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รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2556

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ที่ตั้ง

309 หมู่ 5

ตําบล/แขวง

เชิงเนิน

อําเภอ/เขต

เมือง

จังหวัด

ระยอง

สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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คํานํา
รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี จัดทําขึ้นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้กําหนด
รูปแบบรายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มาจากหน่วยงานต่างๆที่จัดการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ
สอดคล้องกั บการประกันคุ ณภาพการศึก ษา และผลจากรายงานฉบั บนี้ จะนํ าไปสู่ก ารพัฒ นา
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี
เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2557
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
3. ประวัติสถานศึกษา
4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
5. ข้อมูลด้านการบริหาร
6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
7. จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน และชั้นปี
8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
9. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
2 แผนปฏิบัติการประจําปี
3. รายงานด้านงบประมาณ
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
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บทสรุปผูบ้ ริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่
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รวม

เฉลี่ย

37
25
59
5
10
20
10

4.62
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4.91
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5.00
5.00
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จํานวน .......33......... ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จํานวน .........-.......... ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน .........7.......... มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จํานวน .........-.......... มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงาน ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นที่ยอมรับขององค์กร/หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผ่านโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ / วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์จริง การศึกษาดูงาน
และความร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการทักษะฝีมือทางวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับของสังคม
3. ผู้สอนจบการศึกษาตรงตามวุฒิที่สอน จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเมื่อผู้สอนได้รับ
การพัฒนาการสอนทางวิชาชีพและวิชาการ โดยผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ ที่เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา ทําให้ผู้สอน มีความ
เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพที่สอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด และ
ระดับชาติการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพสูง
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4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความมุง่ มั่น และมีภาวะผู้นําสูง สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งด้านบุคลากร
งบประมาณ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน / หน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การให้บริการ
กับหน่วยงานภายนอก และด้านอื่นๆ ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม ในการปกครองคนและงานของสถานศึกษาให้
มีมาตรฐานส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการต่างๆ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ศูนย์หนังสือเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึง่ เป็นเครือข่ายของศูนย์หนังสือจุฬา ห้องจัดเลี้ยง
/ อบรม / สัมมนา ศูนย์วิทยาบริการ และมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมที่มมี าตรฐานระดับสากล
และเอื้อประโยชน์ในการให้บริการชุมชน การจัดการเรียนการสอน และการขยายโอกาสทางการศึกษา
6. การประกันคุณภาพภายใน มีโครงการครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาครบถ้วน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งหมด 34 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
7. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพดีเยี่ยม ส่งผลให้สถานศึกษามีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับและสร้างความภูมิใจให้บุคลากรของ
สถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( D-SPIRIT, The idol of IRPCT) ประกอบด้วย
(1) Dutifulness คือกตัญญูกตเวที (2)Saving คือประยัด (3)Plentifllness คือมีน้ําใจ
(4)Indoctrination คือมีวินัย (5)Respect คือนอบน้อม (6)Responsibility คือรับผิดชอบ
(7)Intensiveness คือขยัน และ (8)Trust คือซื่อสัตย์
9. สถานศึกษามีบริษัทไออาร์พีซี ให้การสนับสนุนงบประมาณ การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกงานซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน
จุดที่ต้องพัฒนา
1. การดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาในรายวิชา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์
2. การจัดทําโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ให้มสี ัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนดและการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทําผลงานเชิงพาณิชย์ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับ
ต่างๆ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาควรมีลักษณะเป็นองค์กรเชิงธุรกิจมากขึ้น ควรบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์กร
ธุรกิจ การขยายช่องทางในการให้บริการทางการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสร้างหลักสูตรร่วมกับองค์กรการทํางานที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้เรียนเข้ารับการศึกษา การเปิด
หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นเฉพาะด้านตามความต้องการของตลาดการศึกษา การเปิดสาขาวิชาที่สามารถทํา
รายได้สูง การยุบ การลดขนาด การรวมหรือการลดลงของการให้ความสําคัญของสาขาที่ไม่ให้
ผลตอบแทนสูง เป็นต้น
2. ควรเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใหม่ทที่ ันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีบน
ฐานความรู้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒนธรรมย่อยตามอาชีพ เชื้อชาติ ความเชื่อ
เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2556
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ที่ตั้ง เลขที่ 309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ โทรสาร 0-3889-9130-2 ต่อ 301
Website www.irpct.ac.th
E-mail info@irpct.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1/สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน ฯลฯ
เดิมชาวระยองส่วนใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ําประกอบอาชีพประมง ต่อมามี
การขยายตัวขึ้น ในบริเวณที่ราบชายฝั่งเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการตั้งบ้านเรือนตาม
ลักษณะของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากที่จังหวัดระยองถูกกําหนดให้เป็นที่ตั้งของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นศูนย์ปิโตรเคมีที่สําคัญของชาติ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นจํานวนมาก ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงาน
จากต่างจังหวัดเข้ามาในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม
ศาสนาประชาชนในจังหวัดระยอง มีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมา ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ 4 และศาสนาคริสต์ร้อยละ
1 ตามลําดับ
วัฒนธรรมจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี
จะคล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอื่นๆ แต่วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่ ชาวพื้นเมืองยังมีการพูด
สําเนียงภาษาท้องถิ่น และมีการละเล่นที่เป็นพื้นเมืองเดิม
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
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2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ
ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2550 มีมลู ค่า
567,961 ล้านบาท เป็นผลจากการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 972,306 บาท/คน/ปี เป็นลําดับที่ 1
ของประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (ปี พ.ศ. 2550) สาขาการผลิตนอกภาค
เกษตรกรรม มีมูลค่ารวมสูงถึง 550,490 ล้านบาท การผลิตสาขาอุตสาหกรรมมีมลู ค่าสูงสุดคือ
275,973 ล้านบาท สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหินมีมูลค่า191,163 ล้านบาท ในขณะที่การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้สาขาการประมง มีมูลค่ารวม
เพียง17,471 ล้านบาท
2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ
ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี วุฒิการศึกษามีทั้งในระดับประถมถึงปริญญาโท
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานระดับกลางของสถาน
ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB.) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 และ
เปิดทําการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2538 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนลักษณะความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานเพื่อผลิตช่างฝีมือ
ระดับกลางที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปูนซิเมนต์ โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2539 เวลา 16.05 น.
วิทยาลัยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2542 ถือว่าเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ไออาร์ พี ซี ได้ รั บรางวั ลสถานศึ กษารางวั ลพระราชทาน ในปี การศึ กษา
2544,2549 และ 2553 ผลจากการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน
3 ครั้ง ติดต่อกัน ภายใน 10 ปี เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน
และ เข้ารับพระราชทานรางวัลเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
สําหรับนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับรางวัลพระราชทาน จํานวน 3
รางวัล ในปีการศึกษา 2551 จํานวน 2 รางวัล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ( ปวส.) ปี ก ารศึ ก ษา 2553 จํ า นวน 1 รางวั ล ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และในปีการศึกษา 2555
ได้รับรางวัลในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งที่
2 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้ง
ที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ดีมาก

8

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากําหนด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
นายประทีป วัฒนาศรีโรจน์
นายวิสิทธิ์ คลังสิน
ม.ล.โชติสุภา สายสนั่น
นายปรัชญา สมะลาภา
นางพจนา กล้าหาญ
นายวสันต์ เสรีสงแสง
นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม

ตําแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการดํารง ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการ
2 ปี
กรรมการและเลขานุการ
2 ปี

5.2 ผู้รับใบอนุญาต นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
โทรศัพท์ 084-7512314
E- mail cheepawut.l@irpct.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารจัดการ
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551
5.3 ผู้จัดการ นายวิสิทธิ์ คลังสิน
โทรศัพท์ 089-9329411 E- mail : wisit.k@irpct.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารอาชีวศึกษา
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556
5.4 ผู้อํานวยการ นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
โทรศัพท์ 081-4060958 E-mail : rungnirun@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ สาขาบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554
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ผู้รับใบอนุญาต

1

1

ผู้จัดการ

1

1

1

1

ผู้อํานวยการ

1

1

1

1

ครู

91

91

75

16

14

77

บุคลากรทางการศึกษา

17

17

บุคลากรสนับสนุน

47

47

รวม

158

158

77

16

17

77

ครู หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูทมี่ ีสญ
ั ญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว
งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ตํากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ไม่มี

มี

ครูพิเศษ

ครูประจํา

6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
วิ
ช
าชี
พ
จํานวน
ประเภทบุคลากร
(คน)
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน

11
8
6

11
8
6

หมายเหตุ ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา

1
1
1

2
1
1
3

9
7
4
4
2
2

1

11
8
5

ตํากว่า
ปริญญาตรี

2
1

ปริญญาตรี

7
8
5
4
4
1

ปริญญาโท

9
9
5
5
5
2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

35
9
9
5
5
5
2
25
11
8
6

ไม่มี

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใบประกอบ
วิชาชีพ
มี

จํานวน
(คน)

ครูพิเศษ

สาขาวิชา/สาขางาน

ครูประจํา

สถานภาพ
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7. จํานวนผูเ้ รียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ชั้นปี

รวม

1
1029
647
382

2
732
492
240

3
546
546
-

2307
1685
622

429
218

313
179

309
237

1051
634

270
64

175
40

445
104

48

25

73
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา)
ผลงานสถานศึกษา
1. ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผูท้ ี่บริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
อาจารย์ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ กรรมการผูจ้ ัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน
การบริจาคโลหิต ชั้นสามัญของเหล่ากาชาด สภากาชาดภาคจังหวัดภาค 3
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
2. รางวัลตามโครงการสร้างค่านิยมใหม่เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริตปีการศึกษา 2555
จํานวน 3 รางวัล ดังนี้คือ
1. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบเหรียญทอง
2. เกียรติบัตรการจัดนิทรรศการยอดเยี่ยม
3. เกียรติบัตร BEST PRACTICE AWARD
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
3. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้าง
เสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 จัดโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมประกวดการพูด ประจําปีพุทธศักราช 2556
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
5. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ พระ
ราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยศาลจังหวัดระยอง
6. รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โครงการจิตอาสาต้นแบบ
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผลงานครู
1. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จํานวนทั้งหมด 11 ท่าน แยกเป็น
1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จํานวน 8 ท่าน คือ
1.1.1 อาจารย์เกียรติศักดิ์ บุญกล่อม
1.1.2 อาจารย์ธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย
1.1.3 อาจารย์พิมล บังเกิดสุข
1.1.4 อาจารย์ภาณุวัฒน์ ว่องไว
1.1.5 อาจารย์ภูสิทธิ์ สมสอางค์
1.1.6 อาจารย์ยุทธนา กลิน่ หอม
1.1.7 อาจารย์วงศ์กฤต อินเอี่ยม
1.1.8 อาจารย์พิมพ์แก้ว ปราศราคี
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1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จํานวน 3 ท่าน คือ
1.2.1 อาจารย์ประมุข ม่วงจีบ
1.2.2 อาจารย์ระพิน แสงสุด
1.2.3 อาจารย์อุทุมพร สุภัคกุล
2. ผู้รับใบอนุญาต/กรรมการผู้จดั การ นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น
ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมท้องถิ่น โดยเลขาธิการสํานักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้
ณ วันที่ 21 มกราคม 2557
3. ผู้รับใบอนุญาต/กรรมการผู้จดั การ นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ ได้รับเกียรติบัตร อนุกรรมกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
เสียสละ อุทิศตนทําคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. รางวัลที่ผู้บริหาร คณาจารยได้รับรางวัลวันครู 16 มกราคม 2557
1. ผู้บริหารที่มผี ลงานดีเด่น ร่วมเสนอผลงาน การประกวดครูโรงเรียนเอกชน จ.ระยอง ดีเด่น
จํานวน 2 ท่าน
1.1 อาจารย์สมคิด จงเจียมใจ
1.2 อาจารย์เฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ
2. รางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน จํานวน 13 ท่าน
2.1 อาจารย์ธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย
2.2 อาจารย์ยุวดี จันทร์เอียด
2.3 อาจารย์บรรพต นิลพาณิชย์
2.4 อาจารย์สุรินทร์ นวลฉาย
2.5 อาจารย์คุณัญญา ฟ้าประทานชัย
2.6 อาจารย์ธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์
2.7 อาจารย์เปรมฤดี อุปลับ
2.8 อาจารย์วงศกร แน่นหนา
2.9 อาจารย์อรุษ มาเพ็ชร์
2.10 อาจารย์อธิพงษ์ อ่อนโสภาพร
2.11 อาจารย์จักรพันธ์ ปาระโมงค์
2.12 อาจารย์ระพิน แสงสุด
2.13 อาจารย์อรุณ ศรีสกุล
3.รางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจําปี 2556 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
จํานวน 17 ท่าน
3.1 อาจารย์ประมุข ม่วงจีบ
3.2 อาจารย์ภูสิทธิ์ สมสอางค์
3.3 อาจารย์นุชจรี วาจาสิทธิ์
3.4 อาจารย์อรุณ ศรีสกุล
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3.5 อาจารย์สุชาติ จิตตาศิรินุวัตร
3.6 อาจารย์ระพิน แสงสุด
3.7 อาจารย์ประวีณา สุภาสืบ
3.8 อาจารย์ดํารงค์รัตน์ ขันธ์คู่
3.9 อาจารย์วิไลวรรณ นวลละออง
3.10 อาจารย์สัมพันธ์ ดอนเมฆ
3.11 อาจารย์ชาญชัย แนวประเสริฐ
3.12 อาจารย์ยุวดี จันทร์เอียด
3.13 อาจารย์จักรพันธ์ ปาระโมงค์
3.14 อาจารย์วิฑูรย์ ง่วนสน
3.15 อาจารย์วิรัตน์ สนศิริ
3.16 อาจารย์นุชนาจ อุปชิน
3.17 อาจารย์เพ็ชรรัตน์ ทับแสงสี
4 รางวัลงานวิจัย ระดับอาชีวศึกษาเอกชน ประจําปี 2556 จํานวน 11 ท่าน
4.1 อาจารย์สวุ ภาพ อาริยะกุล
4.2 อาจารย์นนทวัน ยศสมบัติ
4.3 อาจารย์ฐติ ิรัตน์ คําศิริรกั ษ์
4.4 อาจารย์พิมุข กล้าหาญ
4.5 อาจารย์สมุ าลี ยืนยงนาวิน
4.6 อาจารย์นงนุช พรมรงค์
4.7 อาจารย์พนิดา ดอนเมฆ
4.8 ว่าที่ ร.ต.อรนิภา ศรีวงศ์
4.9 อาจารย์ธาตรี ฟ้าประทานชัย
4.10 อาจารย์ปฤมล อินทวงศ์
4.11อาจารย์กุลธารินท์ เกิดมณี
5. รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บําเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพื่อ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป จํานวน 15 ท่าน
5.1 อาจารย์วิรัตน์ สนศิริ
5.2 อาจารย์จรรยา แซ่ก้วย
5.3 อาจารย์อาคม ศรีเทพ
5.4 อาจารย์ดํารงค์รัตน์ ขันธ์คู่
5.5 อาจารย์อรุณ ศรีสกุล
5.6 อาจารย์วิไลวรรณ นวลละออง
5.7 อาจารย์วงศกร แน่นหนา
5.8 อาจารย์คุณัญญา ฟ้าประทานชัย
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5.9 อาจารย์รีรัต ชูพิชัย
5.10 อาจารย์ธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์
5.11 อาจารย์วรรทนี หอมชู
5.12 อาจารย์สุริโย วดีศิริศกั ดิ์
5.13 อาจารย์ชาตรี ต่างสมปอง
5.14 อาจารย์ยุทธพงษ์ ทิพย์เครือ
5.15 อาจารย์ระพิน
แสงสุด
5. เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูผสู้ อน และครูสายสนับสนุนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
5.1 ผู้บริหารดีเด่น
นายรุ่งนิรัญ
เที่ยธรรม
5.2 ครูสายสนับสนุนดีเด่น
นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ
5.3 ครูผู้สอนดีเด่น
1. นางรัตนา
ลานทอง
2. นางสมคิด
จงเจียมใจ
3. นางสาววรรณา
คิดละเอียด
4. นางสาวสุมาลี
ยืนยงนาวิน
5. นายธนกฤต
อมรทัศนสุข
6. นายธนาพันธ์
ฟ้าประทานชัย
7. นายพิชิต
สาทิสรัตนโสภิต
8. นายยุทธนา
กลิ่นหอม
9. เกียรติศักดิ์
บุญกล่อม
5.4 การประกวดวิจัย
1. นายชวลิต
โรจนพงศ์ธาดา เหรียญทอง
2. นางสาวสุวภาพ
อาริยะกุล
เหรียญทอง
3. นางสมคิด
จงเจียมใจ
เหรียญทอง
4. นายเกียรติศักดิ์
บุญกล่อม
เหรียญทอง
5. นายวสันต์
บุญเทพ
เหรียญเงิน
6. นางนนทวัน
ยศสมบัติ
เหรียญทองแดง
7. นางสาวนัฏฐพร
สงวนหงษ์
เหรียญทองแดง
8. นางสาวปฤมล
อินทวงศ์
เหรียญทองแดง
9. นายพิมุข
กล้าหาญ
เหรียญทองแดง
10. นายสุรินทร์
นวลฉาย
เหรียญทองแดง
11. นายวิรัตน์
สนศิริ
เหรียญทองแดง

17

6. รางวัลชนะเลิศกีฬาครูอาชีวเอกชน จ.ระยอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วม “การแข่งขันกีฬาครูอาชีวศึกษาเอกชน จ.ระยอง ครั้งที่ 16” ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สามารถคว้า 3 รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองผู้บริหาร ,รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล
ผสม ,รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชาย และรางวัลชนะเลิศกีฬารวม
7. ผ่านการคัดเลือกการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ จัดโดยสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกจํานวน 15 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ผลงานนักศึกษา
1. รางวัลพระราชทาน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษา
ขนาดใหญประจําปีการศึกษา 2555 รับพระราชทานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
นางสาวอรอุมา
วันบัวแดง
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นางสาวอรอุมา วันบัวแดง นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจําปีการศึกษา 2555 ได้ร่วม “พิธีมอบโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2554 และ 2555” จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา
3. รับรางวัลทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
นางสาวจิราวรรณ
อยู่สาโก
และได้รับรางวัลผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีจากการคัดเลือกนักศึกษาในจังหวัดระยอง
(จังหวัดระยองมีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจํานวน 2 คน ชาย 1 คน และหญิง 1 คน)
4. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมนต์เพลงลูกทุ่งอมตะต้านภัยยาเสพติด
ชิงแชมป์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
24-29 พฤษภาคม 2556
นางสาวสุกานดา
สัตย์ซื่อ
5. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการขับเสภา การแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์
สุนทรภู่จัดโดย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
นางสาววีรยา
สุขสงวนศิลป์ (ผู้ขับเสภา)
และ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาประวัติและผลงาน
การแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่จัดโดย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2556
นางสาวอุบลรัตน์
ทนเถื่อน
และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาประวัติ และผลงาน
นางสาวนุชนาถ
แสนตุ้ย
6. โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดละคร ยุตคิ วามรุนแรง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
จัดโดยสํานักงานอัยการจังหวัดระยอง ประจําปี 2556 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
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7. เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดการพูด ประจําปี 2556 จัดโดยสํานักงาน ป.ป.ช.
(ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย)
นายพงศกร
แนวลาด
8. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ
“พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
จัดโดยศาลจังหวัดระยอง
นางสาวกุณฐิกา
สมจิตต์
นางสาววรรณกานต์ ชูโส
นางสาวเอมใจ
ไทยยิง่
9. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบาย ในหัวข้อ “สนุก สุข
อุราชวนกันมาห้องสมุด” ระดับ ปวช. งาน Happy Book Day ปีที่ 9 ประจําปี 2556 ณ
ห้องสมุดสวนศรีเมือง จัดโดยสํานักงานเทศบาลระยอง
นางสาวแก้วจันทร์
ไชยศรีจันทร์
นางสาวพรรธิวา
ประวิเศษ
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเขียนแบบวิศวกรรม 3 มิติ โปรแกรม
SOLIDWORKS ครั้งที่ 1 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2556 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
นายชนินทร์ สมุทรรัตน์
นายพรเทพ
กลิ่นโสภณ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพูดแนววิทยาศาสตร์
นายพงศกร
แนวลาด
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 25 ระดับภาค เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
นายประพัทธ์พงศ์
ไข่ตยิ ากุล
12. ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีประจําภาคตะวันออก “THE SEED SHOW AUDITION 2013”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 จัดโดยสถานีวิทยุ The seed 97.5 FM ณ โรงแรม
สตาร์ จ.ระยอง
นายกฤตยชญ์
กุรัง
นายอรรถนพ
ล้อทองคํา
นายสุรศักดิ์
พิมลชัยกุล
นายฆษิตฏา
เยาวพงศ์ประยูร
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13. ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล “RYW STRING CONTEST 2013” งานมหกรรม
วิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
นายกฤตยชญ์ กุรัง
นายอรรถนพ ล้อทองคํา
นายสุรศักดิ์
พิมลชัยกุล
นายฆษิตฏา เยาวพงศ์ประยูร
14. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจําปี 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013) หัวข้อ
“นวัตกรรม สร้างอนาคต : Innovation Creates The Next” ระดับอาชีวศึกษา
“สิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ ใช้ได้ ขายได้”
15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจําปี 2556 (PTT
YOUTH CAMP 2013) หัวข้อ “นวัตกรรม สร้างอนาคต : Innovation Creates The
Next” ระดับอาชีวศึกษา “สิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ ใช้ได้ ขายได้”
16. รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจําปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง
ได้รับเหรียญรางวัลรวม 182 เหรียญ เหรียญทอง 71 เหรียญ เหรียญเงิน 70 เหรียญและ
เหรียญทองแดง 41 เหรียญ
17. ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวงดนตรีงานมหกรรมอาชีวศึกษา สร้างคน
สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดย สพป.
ระยอง เขต 1 สพม. เขต 18 (ระยอง) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สํานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง สช. และ กศน.จ.ระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
18. การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนรู้ งานมหกรรมอาชีวศึกษา สร้างคน
สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดย สพป.ระยอง
เขต 1 สพม. เขต 18 (ระยอง) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สํานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดระยอง สช. และ กศน.จ.ระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
17.1 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เหรียญทอง 7 เหรียญ/เหรียญเงิน 12 เหรียญ/เหรียญทองแดง 16 เหรียญ
และรางวัลชมเชย 4 รางวัล
17.2 สื่อการเรียนรู้
เหรียญทอง 8 เหรียญ/เหรียญเงิน 25 เหรียญ/เหรียญทองแดง 9 เหรียญ
และรางวัลชมเชย 1 รางวัล
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9. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
ที่
มาตรฐาน
1 มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
2 มาตรฐานที่ 2
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3 มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4 มาตรฐานที่ 4
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6 มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
7 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายความสําเร็จ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
วิสัยทัศน์กว้างไกล วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
1.2 วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนํา คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ
ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”
1.3 เอกลักษณ์
สร้างคุณค่าสู่สงั คม ( Create Social Value )
1.4. อัตลักษณ์
“มารยาทงาม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
2.แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) เพื่อเป็น
เครื่องมือที่กําหนดจุดมุ่งหมายในการทํางานในระยะยาว และใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบวัด
ความสําเร็จขององค์กร ซึ่งแผนดังกล่าวกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาช่างวิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ให้บรรลุผลดังนี้
1) ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานของวิทยาลัย
2) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
3) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
1) พัฒนากระบวนทํางานที่มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
3) รักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติ
1.1 พัฒนาหลักสูตร ACE
1.2 พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน)
1.3 พัฒนา internship จาก 4 เดือน เป็น 6 เดือน
1.4 พัฒนาหลักสูตร Exchange Program
1.5 พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นฐานสมรรถนะด้าน Project based & Research based
1.6 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
1.7 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลหลักสูตร
1.8 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.สรรหาและพัฒนาครูมืออาชีพ
2.1 สรรหาครูผู้สอนที่มคี ุณภาพ
2.2 สร้างทายาทครูมืออาชีพ
2.3 สร้างความภาคภูมิใจในสายวิชาชีพครู
2.4 ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
2.5 พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.6 พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและรางวัล
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมความรัก ความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร
2.8 พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย, ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,จีน)
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2.10 การเพิ่มพูนความรู้และทักษะร่วมกับสถานประกอบการ
2.11 การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
2.12 การพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับฐานสมรรถนะ
2.13 สนับสนุนทุนการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์โครงงานและนวัตกรรม
2.14 ส่งเสริมบทบาทและการพัฒนาร่วมกับชุมชน
2.15 จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมินและพัฒนา
2.16 การเพิ่มพูนความรู้และทักษะร่วมกับสถานประกอบการ
3. พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผู้มคี วามสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.1 ระบบการคัดเลือกผู้เรียน
3.1.1 คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ
3.1.2 ทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษา
สําหรับผู้เรียนที่มีคุณภาพ
3.1.3 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 ส่งเสริมทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
3.2 การพัฒนาผู้เรียน
3.2.1 พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Learning Place & Happy School
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3.2.3 ระบบการพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงงาน, KM, Portfolio, IRPCT Young Talent, D-Spirit
3.2.4 ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3.2.5 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีสขุ
3.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและนวัตกรรม
3.2.7 โครงการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
3.2.8 จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมินและพัฒนา
3.2.9 การส่งเสริมวิชาชีพ ตามสาขาวิชา : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ , การแข่งขัน
Honda Eco Car ฯลฯ
3.2.10 พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : นักศึกษารางวัลพระราชทาน,
ต้านภัยทุจริต, Miracle of life ฯลฯ
3.2.11 ส่งเสริมการแข่งขันระดับประเทศ
3.2.12 การเรียนและการเสริมทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ
3.2.13 การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
3.2.14 การพัฒนาความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาต่างประเทศ
3.2.15 ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและนวัตกรรม
3.2.16 ส่งเสริมจิตอาสาและการพัฒนาร่วมกับชุมชน
4. ด้านพัฒนาสถานศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาภูมิทัศน์
4.2 มาตรฐานการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน
4.3 พัฒนาโรงอาหาร มุมพักผ่อนและห้องน้ํา
4.4 พัฒนาพื้นที่สันทนาการ
5. ด้านสรรหาและพัฒนาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5.1 สรรหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยต่อการพัฒนาทักษะ
5.2 ส่งเสริมให้ครูและนักศึกษาพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
5.3 พัฒนาคู่มือการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
5.4 จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมินและพัฒนา
6. ด้านการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพระดับประเทศ
6.1 จัดตั้งคณะทํางานแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาสู่ความเป็น ACE
6.4 ระบบการอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของนักศึกษานอกเขตวิทยาลัย
6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
6.6 กําหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
6.7 จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมินและพัฒนา
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7. ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูง
7.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสิทธิภาพสูง
7.2 มีระบบการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา
7.3 พัฒนาการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi)
7.4 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน Server
8.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน
8.1 ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ และการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ
8.3 พัฒนาองค์ความรู้จากชุมชนสู่วิทยาลัยสู่นักศึกษา
9. ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือ ฐานความรู้ และสร้างโอกาสการเรียน
9.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษาทั้งประเทศและต่างประเทศ
9.2 สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อสร้างหลักสูตรเฉพาะด้านของแต่ละสถานประกอบการ
9.3 ส่งเสริมการทํางานร่วมกันและพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบการสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนานักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคม
10. ด้านส่งเสริมและธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติและชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ
และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
10.1 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
10.2 ให้บริการชุมชนและสังคมเชิงวิชาการ
10.3 พัฒนาโครงการต้นแบบของวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้นําด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1. พัฒนาหลักสูตร ACE

80%

85%

90%

90%

90%

2.พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ, จีน)

65%

70%

75%

80%

80%

3.พัฒนา internship จาก 4 เดือน
เป็น 6 เดือน

70%

75%

80%

85%

90%

4.พัฒนาหลักสูตร Exchange
Program

1

2

3

4

5

5. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นฐาน
สมรรถนะด้าน Project based &
Research based
6. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ

5

6

7

8

10

70%

75%

80%

85%

90%

7.พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตร

70%

75%

80%

85%

90%

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร

70%

75%

80%

85%

90%

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการจัดซื้อหนังสือ
ภาษาอังกฤษสําหรับ Electric
Aec
2. โครงการจัดซื้อหนังสือ
ภาษาอังกฤษสําหรับ Elec
Aec
1.โครงการChinese today /
English today
2.โครงการจัดหาวัสดุฝึก
(CDs/DVDs/Reading Books)
1.ผลคะแนนการประเมิน
1.งานปฐมนิเทศนักศึกษา
ความพึงพอใจสถาน
ฝึกงาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา 2.งานนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ฝึกงาน
3.งานพัฒนาระบบฝึกงาน
1.จํานวนสถาบันการศึกษา
1.บริหารงานหลักสูตรช่างกล
ต่างประเทศที่มีความร่วมมือ (ภาษาอังกฤษ)
ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน 2.โครงการจัดซื้อหนังสือ
บุคลากรหรือนักศึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับช่างยนต์
1.จํานวนรายวิชาที่จัดการสอน 1.จัดหาครุภัณฑ์(เครื่องยนต์
แบบฐานสมรรถนะ
เล็ก 2 เครื่อง และเครื่องยนต์
ดีเซล4JA)
1.คะแนนความพึงพอใจของ
1.โครงการขยายความร่วมมือ
สถานประกอบการที่มีต่อ
สถานประกอบการ
หลักสูตร
1.คะแนนการประเมิน
1.งานประมวลผลและ
หลักสูตรมีความ สอดคล้องกับ วิเคราะห์ข้อสอบ
ผลการประเมินจาก ภายนอก
1.คะแนนการประเมิน
1.กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา
1.ผลคะแนนการประเมิน
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการแผนงาน และมี
การประเมินผลเพื่อนําผลมา
1.ผลการสอบประเมิน
มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรรหาและพัฒนาครูมือ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

80%

85%

90%

90%

90%

3

4

5

6

7

3. พัฒนาระบบประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

70%

75%

80%

85%

90%

คะแนนการประเมิ นความพึ ง เงินรางวัลประกวดผลงาน
พอใจในระบบประเมินผล

4.สร้างความภาคภูมิใจในสาย
วิชาชีพครู

70%

75%

80%

85%

90%

คะแนนการประเมิ น ระดั บ งานกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน
ความรักในอาชีพครู

5.พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและรางวัล

70%

75%

80%

85%

90%

คะแนนความพึงพอใจของครู โครงการสวัสดิการค่าตั๋ว
ต่อค่าตอบแทน สวัสดิการและ เครื่องบินครูต่างชาติ
รางวัล

6.ส่งเสริมกิจกรรมความรัก ความ
สามัคคีและความผูกพันในองค์กร

70%

75%

80%

85%

90%

ผลคะแนนความผู ก พั น ของ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และ
บุคลากรที่มีต่อวิทยาลัยฯ
พัฒนาสุขภาพ

1.สรรหาครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
2.สร้างทายาทครูมืออาชีพ

ผลการประเมินคะแนนของครู ค่าโฆษณาการรับสมัคร
ใหม่ที่ผ่านคัดเลือกเข้าทํางาน พนักงาน
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ทุนทายาทครูมืออาชีพ
ทายาท (สะสม)

โครงการปีใหม่บุคลากร
7.พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า น
งานวิจัย

3

4

5

6

7

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดครูดีเด่น
ชนะเลิศหรือได้รับการเผยแพร่ ภายในและภายนอก
ในระดับภาค

8.พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,จีน)

7

8

10

15

20

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี TOEIC Testing (โครงการ
คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป สอนภาษาอังกฤษสําหรับครู
หรือสื่อสารภาษาจีนได้
อาจารย์)

9.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท
และปริญญาเอก

7

8

9

10

10

ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ สํ า เร็ จ ทุนการศึกษาต่อสําหรับ
การศึกษาระดับ ป. โท
ผู้บริหารและบุคลากร

10.ส่งเสริมการเพิ่ มพูนความรู้และ
ทักษะร่วมกับสถานประกอบการ

20

25

30

35

40

จํานวนชั่วโมงการอบรมความรู้ ค่าตอบแทนในการเข้าร่วม
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ร่ ว ม กั บ ส ถ า น ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ประกอบการต่อปี
และคณะกรรมการ4 ฝ่าย

11.ส่งเสริมการศึกษาดูงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ

5

6

9

10

12

จํานวนการศึกษาดูงาน ทั้งใน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
และต่างประเทศต่อปี
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

12.ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
ที่สอดคล้องกับฐานสมรรถนะ

75

75

80

80

85

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า รับ อบรมบุคลากรของวิทยาลัย
การพัฒนาทางวิชาชีพ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

13.ส นั บ ส นุ น ทุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและนวัตกรรม

20

30

40

50

60

จํ า น ว น ทุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย โครงการประกวดผลงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและ ครูภายใน/ภายนอก
นวัตกรรม

14.ส่งเสริมบทบาทและการพัฒนา
ร่วมกับชุมชน

5

10

15

15

15

จํ า นวนกิ จ กรรมการพั ฒ นา ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระ
ร่วมกับชุมชน
เกียรติฯ วันแม่
ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติฯ วันพ่อ

15.จั ด ตั้ ง และพั ฒ นาคณะทํ า งาน
ตรวจประเมินการพัฒนา

20

15

10

10

10

ร้ อ ยละความคลาดเคลื่ อ น เตรียมรับการตรวจสถานศึกษา
คะแนนการประเมิ น ภายใน พระราชทาน
และภายนอก

16. พัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

70%

75%

80%

85%

90%

คะแนนความพึงพอใจบุคลากร ค่าตําแหน่ง
ต่ อ ระบบความก้ า วหน้ า สาย
อาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

>2.5

>2.6

>2.7

>2.8

>2.8

2.ทําความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการคัดเลือกและสนับสนุน

2

3

4

5

5

3.จัดทุนการศึกษา สําหรับผู้เรียนที่
มีคุณภาพ

80

90

100

100

100

4.ส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมทุนการศึกษา สําหรับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ
เรียนดีเยี่ยม

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

50

60

70

80

90

1.คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการเรียนโดยเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่มาสมัครเรียน
ทั้งหมด

โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร นร. นศ. ใหม่ปี
การศึกษา 2557

จํานวนหน่วยงานภายนอก ที่
สนับสนุนและช่วยคัดสรร
นักเรียน
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนด
ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่สมัครเรียนระดับ ปวส
ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีเยี่ยม ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

ทุน IRPCT เพื่อชุมชนคน
ระยอง
โครงการแนะแนวการศึกษา
บริหารงานทุน
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โครงการอบรมการใช้ห้องสมุด
และการสืบค้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)

28

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

มาตรการ

ค่าเป้าหมาย

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

6.พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

80

85

90

95

95

7.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็น Learning Place & Happy
School
8.จัดทําระบบการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
โครงงาน, KM, Portfolio, IRPCT
Young Talent, D-Spirit
9.พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

20

15

10

10.พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการ
สร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีสุข
11.ส่งเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและ
นวัตกรรมของนักศึกษา

5

8

5

12.พัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมสามารถสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
เป็นอย่างดี
นักศึกษามีความสุขและมี
ความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ

โครงการพั ฒนาคุ ณ ธรรมของ
นศ.วิทยาลัย IRPCT

90%

วิทยาลัยฯ มีระบบการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

โครงการประกวดการนําเสนอ
KMและสมุดบันทึกการฝึกงาน

5

5

10

11

15

วิทยาลัยฯ มีระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
นักศึกษาเป็นคนดี
คนเก่งและมีสุข

โครงการปัจฉิมนิเทศ และ
อําลาสถาบัน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

10

15

20

20

โครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล

70%

75%

80%

85%

90%

นักศึกษามีงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและ
นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะกับ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง

13.จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมิน
และพัฒนา

70%

75%

80%

85%

90%

14.ส่งเสริมการแข่งขันตามทักษะ
วิชาชีพกับภายนอก

30

40

50

70

80

15.ส่งเสริมการแข่งขันคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษากับ
ภายนอก
16.ส่งเสริมการแข่งขันของนักศึกษา
ในเวทีระดับประเทศ

2

2

2

3

1

1

2

5

5

2

2

17.ส่งเสริมการเรียนและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ
18. ส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

โครงการกีฬาสี ปีใหม่
คอนเสิร์ต

โครงการเตรี ย มความพร้ อมสู่
ความสํ า เร็ จ ในการสมั ค รงาน
กับบริษัทชั้นนํา

นักศึกษาเข้าแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ
กับภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
นักศึกษามีโอกาสเข้าแข่งขัน
ทักษะในเวทีระดับประเทศ

โครงการจัดทํารถ Honda
ประหยัดน้ํามัน

3

สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการ D-spirit
ต้านภัยทุจริต

2

3

โครงการวันวิชาการ
(irpct innovation contest)

10

15

15

นักศึกษาได้ความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่พัฒนาไป
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
กับภายนอกอย่างต่อเนื่อง

4

4

4

นักศึกษาเข้าแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆกับภายนอก
อย่างต่อเนื่อง

เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษา

งานจั ด การเรี ย นการสอน
โรงเรียน-โรงงาน
โครงการดูงานสถาน
ประกอบการ (ปวส.)
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มาตรการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

60%

65%

70%

75%

80%

20.ส่งเสริมการทําสิ่งประดิษฐ์ วิจัย
และนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อการ
แข่งขันภายนอก

1

2

2

3

4

สิ่งประดิษฐ์ วิจัยและ
นวัตกรรมของนักศึกษาได้รับ
การนําเสนอหรือแข่งขัน
ภายนอก

จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ IMac
พร้อม Software)

21.ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและ
การพัฒนาร่วมกับชุมชน

40

60

80

100

100

นักศึกษามีจิตอาสาในการ
พัฒนาร่วมกับชุมชน

งานบริจาคโลหิต

19.พัฒนานักศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาสามารถใช้
โครงการส่งเสริมทักษะการ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย เรียนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
1 ภาษา
(English Master Class)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1.พัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯมีสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงห้องเก็บ
สารเคมี
โครงการปรับปรุงห้องแผนก
ไฟฟ้า (ติดกระจกจํานวน 4
ห้อง)
โครงการ Technology
classroom 6 ห้อง

2. พัฒนาภูมิทัศน์

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี

3. พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา
ระบบความปลอดภัยทั้งภายใน
ห้องเรียน
4. พัฒนาโรงอาหาร มุมพักผ่อน
และห้องน้ํา

70%

75%

80%

85%

90%

ซ่อมบํารุงระบบรดน้ําต้นไม้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ค่าบริการทําความสะอาด
โครงการเพิ่มกล้องวงจรปิด
ภายใน

70%

75%

80%

85%

90%

5. พัฒนาพื้นที่สันทนาการ

70%

75%

80%

85%

90%

สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ
มีความสะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัย
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาโรง
งานปรับปรุงห้องน้ํา
อาหาร มุมพักผ่อนและห้องน้ํา
ที่ดี
วิทยาลัยฯ มีพื้นที่สันทนาการ โครงการปรับปรุงหอพัก
ที่เพียงพอต่อนักศึกษา

30

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรรหาและพัฒนาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1.สรรหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ทันสมัยต่อการพัฒนา
ทักษะ

100

100

100

100

100

2.ส่งเสริมให้ครูและนักศึกษาพัฒนา
และสร้างอุปกรณ์

10

15

20

25

30

3.พัฒนาคู่มือการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

100

100

100

100

100

4.จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมิน
และพัฒนา

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯ ได้สรรหาและ
พัฒนาอุปกรณ์ สื่อ
ประกอบการสอนในการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น
ครูและนักศึกษาพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

งานจัดหาและซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์ห้องสมุดจัดซื้อชุด
ทดลอง สื่อการสอน

วัสดุฝึกแผนกเคมีอุตสาหกรรม
วัสดุฝึกแผนกช่างกลโรงงาน
วัสดุฝึกแผนกช่างยนต์
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ โครงการพัฒนาคู่มือ I-Safety
ใช้ในการเรียนการสอนมีคู่มือ
และวิธีการใช้งานทุกชิ้น
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน งานตรวจสอบบัญชี
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพระดับประเทศ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

1. จัดตั้งคณะทํางานแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถานศึกษา ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง

มาตรการ

ค่าเป้าหมาย

ปี 56
80

ปี 57
90

ปี 58
100

ปี 59
100

ปี 60
100

60

70

80

90

100

วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่
มีความเหมาะสมสามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายได้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพสูง

โครงการ/กิจกรรม
งานจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระยะยาว
(แผนฯ 5 ปี)
โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา
SISA 2

31

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนในทุกสาขาวิชาสู่ความเป็น
ACE

5

6

8

8

8

4. พัฒนาระบบการอนุญาตผ่าน
เข้า-ออก ของนักศึกษานอกเขต
วิทยาลัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
สถานที่

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯ มีระบบการอนุญาต ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ผ่านเข้า-ออกที่ดี

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและ
สถานที่ได้เป็นอย่างดี

6. กําหนดมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

85%

90%

90%

95%

95%

ผลการประเมินคุณภาพการจัด พัฒนามาตรฐานวิทยาลัยฯ
การศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับดีมาก

100

100

100

100

100

วิทยาลัยฯ มีระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและโครงงานที่
สามารถเข้าถึงเพื่อสืบค้นได้
ง่าย

โครงการสนับสนุนการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และผลผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

85%

90%

90%

95%

95%

ผลการประเมินสถานศึกษา
จากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับดีมาก

พัฒนาทีมงานประกันคุณภาพ

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
งานโครงการ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของครู บุคลากร นักศึกษา
และชุมชน
8. จัดตั้งคณะทํางานตรวจประเมิน
และพัฒนา

ทุกสาขาวิชาพัฒนาสู่หลักสูตร
ACE

โครงการจัดซื้อหนังสือ
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ
หลักสูตร CHEM AEC

ค่าบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพสูง
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประสิทธิภาพสูง

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯ มีระบบเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูง

งานจัดซื้อและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ IT ของวิทยาลัย

2. พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา

70%

75%

80%

85%

90%

วิทยาลัยฯ มีระบบการแจ้ง
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

3. พัฒนาการให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi)

85

90

95

100

100

วิทยาลัยฯ มีระบบ
ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
(Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่
เรียนรู้

32

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

4. พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลใน Server

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

5

3

2

0

0

วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลใน
Server เป็นอย่างดี
จํานวนครั้งของการไม่สามารถ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อตู้ server

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1. จัดทําระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ชุมชน ผู้ปกครองให้มีความทันสมัย

70

80

100

100

100

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ของวิทยาลัย

2

4

5

5

5

ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ของวิทยาลัยฯ

งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ลงวารสาร

3. พัฒนาองค์ความรู้จากชุมชนสู่
วิทยาลัยสู่นักศึกษา

4

5

6

7

8

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาองค์
ความรู้จากชุมชนสู่วิทยาลัยสู่
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย
อบรมกฎหมายเยาวชน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
โครงการจัดทําวารสารใต้ร่ม
ชุมชน และผู้ปกครองที่มีความ ประดู่แดง
ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พันธมิตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
สถานประกอบการ สถานศึกษาทั้ง
ประเทศและ ต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

5

10

15

20

25

พัฒนาความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือ ฐานความรู้ และ
สร้างโอกาสการศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

2. สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมโดยร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างหลักสูตร
เฉพาะด้านของแต่ละสถาน
ประกอบการ

3

4

6

8

10

3. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันและ
พัฒนาความร่วมมือในรูปแบบการ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
นักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคม

5

6

7

8

9

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรเฉพาะ
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ
วิทยาลัยฯ กับ
ภาคอุตสาหกรรม

พันธมิตรให้การสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ชุมชน และสังคม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อม
และทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานช่างไฟฟ้า
โครงการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาโปรแกรม
สํานักงาน
เยี่ยมชมโรงงาน IRPC (ปวช.
ทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

1. สร้างและพัฒนากิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

3

4

5

6

7

วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์

เยาวชนพลยุติธรรมร่วมสร้าง
โรงเรียนปลอดบุหรี่

2. ให้บริการชุมชนและสังคมเชิง
วิชาการ

2

4

5

6

7

วิทยาลัยฯ มีบริการชุมชนและ
สังคมเชิงวิชาการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการไฟฟ้าบริการเพื่อ
ชุมชนคนกันเอง

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษา ให้มีความรัก
และเป็นผู้นําด้านวัฒนธรรมของชุม
ชุมและของชาติ

3

4

5

6

7

วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมกับชุมชน ค่ายผู้นําเยาวชน IRPCT
สังคมและประเทศชาติ ได้เป็น
อย่างดี

4. พัฒนาโครงการต้นแบบของ
วิทยาลัย ในการเป็นผู้นําด้านการ
สร้างคุณค่าต่อสังคม

2

4

5

6

7

วิทยาลัยฯ มีโครงการต้นแบบ
ในการเป็นผู้นําด้านการสร้าง
คุณค่าต่อสังคมและเป็นที่
ยอมรับ

กิจกรรมประชาธิปไตย
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3. รายงานด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายการ

- ค่าธรรมเนียมอื่น

27,061,969.25
- เงินเดือนบุคลากรอื่น

15,390,616.20

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอน

11,242,471.00
- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

24,819,737.86

9,947,807.65
- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

- เงินอุดหนุน ........

- เงินบริจาค

บาท

- เงินเดือนครู
28,751,737.96

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน
- เงินอุดหนุน ........

หมายเหตุ

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อการสอน วัสดุฝึก
- สําหรับการจัดการเรียน
การสอน
- สําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
- สําหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป
5,404,567.93 - งบในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
-

867,541.48
1,552,207.05
587,834.30
248,149.80
620,456.00

- งบดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

535,000.00

- งบพัฒนาบุคลากร

862,912.93
2,616,646.22

- ค่าสาธารณูปโภค
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รายรับ
รายการ

รายจ่าย
บาท
839,828.83

- อื่นๆ
รวมรับ

รายการ

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
75,206,488.78
รวมจ่าย

หมายเหตุ
บาท
4,106,686.29
60,249,681.97

36

4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น
สถานศึกษาครบตามเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดงว่าผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐาน สมศ. เห็นสมควรรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดกิจกรรม/ 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
โดยมีโครงการพัฒนาในรายวิชา
โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดังกล่าว
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และพื้นฐานวิชา 2. พัฒนาระบบการจัดทําโครงการ
คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาผลการ
วิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
เรียนตามกลุ่มวิชาต่างๆ ที่นกั เรียนมีผล
ให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ.
ค่าเฉลี่ยต่ํา และเน้นเฉพาะรายวิชาที่มี
กําหนด
ปัญหาในแต่ละปี
2. สถานศึกษาควรจัดทําผลงานที่เป็น
โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
ให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด
คือระดับปวช. จัดทําโครงงานจํานวน ๑
โครงงานต่อผู้เรียนไม่เกินจํานวน ๓ คน
ระดับปวส. จัดทําโครงงานจํานวน ๑
โครงงานต่อผู้เรียน ไม่เกินจํานวน ๒ คน
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ระดับชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติในการแสวงหาแหล่งทุนหรือเงิน
ยืมหมุนเวียนสําหรับการจัดการจัดทํา
โครงงานฯ เชิงพาณิชย์ และควรมีการ
ให้ความรู้ก่อนการจัดทําผลงาน ในขณะ
จัดทําโครงงานโดยมีที่ปรึกษาคอยแนะนํา
หรือแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มี

ผลการดําเนินงาน

1. นักศึกษามีผล
การเรียนค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้น
2. โครงการวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน มี
สัดส่วนตาม
เกณฑ์ที่ สมศ.
กําหนด
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ ล่าสุด

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

คุณภาพและนําไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้
สถานศึกษาควรพยายามหาช่องทางการ
ประกวดชิ้นงานของผู้เรียนให้แพร่หลาย
มากขึ้นกว่าเดิม
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

ผลการประเมิน 6 มาตรฐาน
34 ตัวบ่งชี้มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00
สรุปผลประเมินมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554
ควรนําข้อมูลผูเ้ รียนจากฐานข้อมูลเดียวกัน
มาใช้ในการคํานวณหาค่าร้อยละในแต่ละ
มาตรฐาน โดยยึดตาม Common Data
Set

นําข้อมูลผู้เรียนจากฐานข้อมูล
เดียวกันมาใช้ในการคํานวณหาค่า
ร้อยละในแต่ละมาตรฐาน โดยยึด
ตาม Common Data Set

ฐานข้อมูลมีความ
เที่ยงตรงไม่
คลาดเคลื่อน
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ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กําหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น โครงการที่ดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันผู้เรียนออกกลางคัน
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการประชุมผู้ปกครอง การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียน
เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น แบบ
บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ รายงานผลการดําเนินงาน ผลประเมินโครงการ รูปถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และพัฒนาผู้เรียนผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ มีการใช้กระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสําเร็จ
จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ในภาพรวมของวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 89.35
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ผลการเรียน
จํานวน
จํานวน จํานวน
เฉลี่ยสะสม
ผู้เรียน
ผู้เรียน ผูเ้ รียน
หลักสูตร/
สาขาวิชา/สาขา
2.00 ขึ้นไป
ชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียน ที่ออก ที่เหลือ
ประเภทวิชา
งาน
ทั้งหมด
กลางคัน
จํานวน
ร้อยละ
(1)
(2)
(3)
(4)
เครื่องกล/ยานยนต์

ไฟฟ้ากําลัง
ปวช.ช่าง
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือกล
พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.
พาณิชยกรรม

พณิชยการ/การขาย

พณิชยการ/การบัญชี
รวม ปวช.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

112
90
80
45
54
67
60
59
55
140
88
96
106
116
139
21
10
12
78
49
79
1556

9
3
2
3
1
0
1
0
0
7
0
2
6
2
2
2
0
0
3
0
0
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103
87
78
42
53
67
59
59
55
133
88
94
100
114
137
19
10
12
75
49
79
1513

75
63
71
37
45
66
48
52
54
92
77
92
79
104
132
18
7
12
69
48
79
1320

72.82
72.41
91.03
88.10
84.91
98.51
81.36
88.14
98.18
69.17
87.50
97.87
79.00
91.23
96.35
94.74
70.00
100.00
92.00
97.96
100.00
87.24
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หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขางาน

เครื่องกล/ เทคนิคยานยนต์
เครื่องกล/ เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟ้ากําลัง/ ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส.ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์/ อิเล็กอุตฯ
อุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
เคมี อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.
บริหารธุรกิจ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
ชั้นปี
เรียน
ทั้งหมด
(1)
1
69
2
39
1
68
2
23
1
16
2
11
1
18
2
14
1
45
2
38
1
35
2
43
1
39
2
25
1
23
2
10
1
38
2
30
582
2138

ผลการเรียน
จํานวน จํานวน
เฉลี่ยสะสม
ผู้เรียน ผูเ้ รียน
2.00 ขึ้นไป
ที่ออก ที่เหลือ
กลางคัน
จํานวน ร้อยละ
(2)
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
45

(3)
69
39
68
23
16
11
17
14
44
38
35
43
39
23
23
10
38
30
580
2093

(4)
62
38
62
19
14
11
16
13
40
37
35
43
38
23
22
10
37
30
550
1870

89.86
97.44
91.18
82.61
87.50
100.00
94.12
92.86
90.91
97.37
100.00
100.00
97.44
100.00
95.65
100.00
97.37
100.00
94.83
89.35
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หมายเหตุ 1. ข้อมูลจํานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดทําการสอน
3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณีทมี่ นี ักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมดด้วย
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผูเ้ รียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนฝึกงาน การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน จัดทํา
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการดําเนินการตามแผน ที่กําหนดไว้ เช่น สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเภทสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน และนําข้อมูล แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ความสําเร็จ
วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างนําข้อมูลมาวิเคราะห์ จากการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 82.94
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รียน
มีการประเมิน
จํานวนของสถาน
ร้อยละของสถาน
ความพึงพอใจ
ประกอบการและบุคคลใน ประกอบการและบุคคลใน
จํานวนที่ตอบกลับ
โดยกําหนด
ชุมชนที่มผี ลการประเมิน ชุมชนที่มผี ลการประเมิน
กลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ความพึงพอใจเฉลี่ย
สร้างเครื่องมือ
3.51 – 5.00
3.51 – 5.00
เพื่อเก็บข้อมูล
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
มี = 1
102
27
89
18
87.25
66.66
ไม่มี 0
รวม
129
107
82.94
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดมาตรฐานสาขาวิชาตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษากําหนดและมีจํานวนข้อสอบกับมาตรฐาน
รายวิชาทั้งหมดมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําปรับปรุงชุดข้อสอบ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการดําเนินการมีการวิเคราะห์มาตรฐานสาขาวิชาตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา
กําหนด ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ จํานวนข้อสอบกับมาตรฐานรายวิชาทั้งหมดออก
ข้อสอบตามมาตรฐานรายวิชาที่ตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง IOC จัดทําข้อสอบชุด
ทดลองใช้ วิเคราะห์ข้อสอบ สร้างข้อสอบฉบับจริง จัดให้มีการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์กระประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เที่ยบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ร้อยละ 100.00
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูเ้ รียนที่
จํานวนผูเ้ รียนชั้น
ลงทะเบียนเรียน
ปีสุดท้ายที่สอบ
ร้อยละ
ระดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ครบทุกรายวิชา
ผ่านเกณฑ์ฯ
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
ปวช. เครื่องกล/ยานยนต์
78
78
100.00
ไฟฟ้ากําลัง
67
67
100.00
อิเล็กทรอนิกส์
55
55
100.00
เครื่องมือกล
94
94
100.00
พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
137
137
100.00
พณิชยการ/การขาย
11
11
100.00
พณิชยการ/การบัญชี
77
77
100.00
รวม ปวช.
519
519
100.00
ปวส. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
39
39
100.00
เครื่องกล/เทคนิคเครื่องกล
23
23
100.00
ไฟฟ้ากําลัง/ติดตั้งไฟฟ้า
11
11
100.00
อิเล็กทรอนิกส์/
14
14
100.00
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
37
37
100.00
เคมีอุตสาหกรรม
42
42
100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
23
23
100.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การพัฒนาโปรแกรม
30
30
100.00
การบัญชี
10
10
100.00
รวม ปวส.
229
229
100.00
รวม ทั้งหมด
748
748
100.00
หมายเหตุ จํานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ํากว่าร้อยละ 50
1
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มาตรฐานที1่ ด้านผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไป
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการสอนที่มีการวิเคราะห์ หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนให้
ผู้เรียนก่อนสอบ
ความพยายาม
มีการทบทวนความรู้ให้ผู้เรียนก่อนการทําการสอบ มีหลักฐานด้านผู้เรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2 แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ลงทะเบียน เข้าทดสอบทางการศึกษา และผลการทดสอบ VNET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ความสําเร็จ
จากการดําเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 53.14 อยู่ในระดับพอใช้ และระดับ ปวส. มีคา่ คะแนน 63.16 อยู่ในระดับดี โดยมีผลรวมคิดเป็น
ร้อยละ 56.29 อยู่ในระดับดี
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับ ปวช.
สาขาวิชา/สาขางาน

เครื่องกล/ยานยนต์

ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย
การบัญชี
รวมทั้งหมด

ความรูพ้ ื้นฐานทั่วไป
จํานวนผู้เรียนที่
จํานวน จํานวน
มีคะแนนเฉลี่ย
ผู้เรียน ผู้เรียนที่
จากการทดสอบ ร้อยละ
ทั้งหมด ลงทะเบียน
ทางการศึกษา
เข้าทดสอบ
ระดับชาติขึ้นไป

81
71
56
95
144
12
79
538

75
65
54
90
125
10
72
491

34
41
36
44
74
4
47
280

45.33
63.08
66.67
48.89
59.20
40.00
65.28
57.03

ความรูพ้ ื้นฐานประเภทวิชา
จํานวนผู้เรียนที่มี
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยจาก
ผู้เรียนที่
การทดสอบทาง ร้อยละ
ลงทะเบียน
การศึกษา
เข้าทดสอบ
ระดับชาติขึ้นไป

75
65
54
90
126
11
72
493

38
33
20
43
52
3
43
232

50.67
50.77
37.04
47.78
41.27
27.27
59.72
47.06

จํานวน
ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ
ผ่าน
ทั้ง 2 วิชา

ร้อยละ

37
37
28
40
67
4
49
262

49.33
56.92
51.85
44.44
53.17
36.36
68.06
53.14
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ระดับ ปวส.
สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้
สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
เครื่องกล/เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.6)
ไฟฟ้ากําลัง/ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
เคมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การพัฒนาโปรแกรม
การบัญชี
รวมทั้งหมด

39
28
11
14
38
43
25
9
31
238

จํานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ

จํานวนผู้เรียนที่มีตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จากการทดสอบทาง
การศึกษา

ร้อยละ

38
20
8
13
31
42
21
8
28
209

21
15
4
9
18
31
14
6
14
132

55.26
75.00
50.00
69.23
58.06
73.81
66.67
75.00
50.00
63.16

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดี

ปวช.
ปวส.
รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการสอนที่มีการวิเคราะห์หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนให้
ผู้เรียนก่อนสอบ มีการจัดแผนการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติ
ความพยายาม
มีการทบทวนความรู้ ให้ผู้เรียนก่อนทําข้อสอบ มีการสอบโดยอาจารย์ต่างชาติ มีหลักฐานด้านผู้เรียน
ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ลงทะเบียนเข้าสอบทาง
การศึกษา และมีผลการสอบ V-NET ในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
ความสําเร็จ
จาการดําเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. มี
ค่าคะแนนร้อยละ 68.64 ดีมาก และระดับ ปวส. มีค่าคะแนน 65.57 อยู่ในระดับ ดีมาก
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.

ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. เครื่องกล/ยานยนต์
ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง/เครื่องมือกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย
การบัญชี
รวม ปวช.
ปวส. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
เครื่องมือกล/เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากําลัง/ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช)
เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
เคมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การพัฒนาโปรแกรม
การบัญชี

รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
ห

จํานวน จํานวนผูเ้ รียนที่
ผู้เรียน ลงทะเบียนเข้า
ทั้งหมด
ทดสอบ
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
81
75
71
65
56
54
95
90
144
125
12
10
79
72
538
491
39
38
28
20
11
8
14
13
38
31
43
42
25
21
9
8
31
28
238
209
776
700

จํานวนผูส้ อบ
ผ่านเกณฑ์
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
42
43
41
65
82
8
56
337
20
16
6
6
16
23
14
5
16
122
459

ร้อยละ
56.00
66.15
75.93
72.22
65.60
80.00
77.78
68.64
52.63
80.00
75.00
46.15
51.61
54.76
66.67
62.50
57.14
58.37
65.57
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ปวช.
ปวส.
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ระดับ

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จํานวนผู้
ลงทะเบียน
เข้าสอบ

จํานวนผูส้ อบผ่าน
เกณฑ์

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
หมายเหตุ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องนํามาคํานวณ
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ร้อยละ
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มาตรฐานที1่ ด้านผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผน จัดทําโครงการที่ดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันผู้เรียนออกกลางคัน มีโครงการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสําเร็จการศึกษา เช่นการปัจฉิมนิเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีระบบที่
ปรึกษาดูแลและติดตามผู้เรียน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว้ในการปฏิบัติการประจําปี เช่น รายงานผล
การเรียน ผลการประเมินโครงการ รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษาทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนจนผู้เรียนสําเร็จการศึกษา
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของ
ปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาจากภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.54 ค่าคะแนน 3 อยู่ในระดับ พอใช้
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.7 จํานวนและร้อยละของผูส้ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
หลักสูตร
ปวช.

รวม ปวช.
ปวส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
เครื่องกล/ยานยนต์
ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง/เครื่องมือกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การขาย
การบัญชี
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม(ม6)
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
เคมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรม
การบัญชี

รวม ปวส.
รวม

จํานวนผู้เรียนแรกเข้า

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

163
118
76
161
200
25
94
837
41
45
15
18
38
44
28
14
36
279
1116

71
64
47
94
128
10
77
491
31
16
9
12
37
41
24
7
30
207
698

43.56
54.24
61.84
58.39
64.00
40.00
81.91
58.66
75.61
35.56
60.00
66.67
97.37
93.18
85.71
50.00
83.33
74.19
62.54
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
3
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจําปี ในการเตรียมความพร้อมก่อนการสําเร็จการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของแผนกพัฒนาสายอาชีพ MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัท ที่ต้องการรับ
นักศึกษาไปฝึกงานและทํางาน มีแผนการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาของแผนกแนะแนวโดยมีโครงการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนการสําเร็จการศึกษา เช่น การปัจฉิมนิเทศ โครงการนัดพบแรงงานสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ความสําเร็จในการสมัครงานกับบริษัทชั้นนํา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น การขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ รายงานผลการดําเนินการ ภาพถ่ายที่หน่วยงานหรือบริษัท มาประชาสัมพันธ์บริษัทเพื่อรับ
นักศึกษาไปทํางาน การจัดวันนัดพบแรงงาน เป็นต้น
ความสําเร็จ
ผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ มีผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สําเร็จการศึกษาโดยพัฒนาจากภาพรวมวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 99.79
ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับดีมาก
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.8 ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผู้ประกอบ
รวมผู้ได้งานทํา
ประเภทวิชา/ จํานวน
ผู้ได้งานทํา
อาชีพอิสระ
ผู้ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ
ผู้สําเร็จ
หลักสูตร
สาขาวิชา/
ภายใน 1 ปี
ภายใน
ภายใน 1 ปี
และศึกษาต่อ
การศึกษา
สาขางาน
1 ปี
ปวช.

ปวส.

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

ยานยนต์

60

-

-

-

-

60

100

60

100

ไฟฟ้ากําลัง

21

-

-

-

-

21

100

21

100

อิเล็กทรอนิกส์

20

-

-

-

-

20

100

20

100

เครื่องกลฯ

52

-

-

1

-

51

98.07

52

100

คอมพิวเตอร์

61

-

-

3

-

58

95.08

61

100

การขาย

9

-

-

-

-

9

100

9

100

บัญชี

21

-

-

1

-

20

95.23

21

100

รวม ปวช.

244

-

-

5

-

239

97.95

244

100

เครื่องกลฯ

26

20

76.92

3

11.53

2

7.69

25

96.15

เทคนิคเครื่องกล

33

20

60.60

10

30.30

3

9.09

33

100

ไฟฟ้ากําลัง

14

7

50.00

6

42.85

1

7.14

14

100

อิเล็กฯ

18

6

33.33

11

61.11

1

5.55

18

100

เทคนิคการผลิต

27

9

33.33

17

62.96

1

3.70

27

100

เคมีอุตสาหกรรม

32

20

62.50

12

37.5

-

0

32

100

เทคโนโลยีสารฯ

27

6

22.22

17

62.96

4

14.81

27

100

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

42

8

19.04

28

66.66

6

14.28

42

100

บัญชี

28

12

42.85

13

46.42

3

10.71

28

100

8.50

246

99.59

52.96

490

99.79

247
108 43.72 117 47.36 21
รวม ปวส.
491
108 21.99 122 24.84 260
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานทําอยู่แล้ว (ข้อมูล 30 เม.ย 2557)
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสํารวจการได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผูส้ ําเร็จการศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รบั บริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาํ เร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนการฝึกงานนักศึกษา และสอบถามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน แผนติดตาม มีโครงการฝึกงานนักศึกษา งานประชุมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการ
ฝึกงาน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐาน ในการดําเนินการตามโครงการ มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สร้าง
เครื่องมือ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลมาวิเคราะห์นําข้อมูล
แจ้งผู้เกี่ยวข้องและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 89.68 ค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับดีมาก
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา
มีการประเมิน
จํานวนของสถานประกอบการ สถานศึกษา
จํานวนที่ตอบกลับ
ความพึงพอใจ
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึง
โดยกําหนดกลุ่ม
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บ
สถาน
สถาน
สถานศึกษา ผู้รับบริการ
สถานศึกษา ผู้รับบริการ
ข้อมูล
ประกอบการ
ประกอบการ

105

รวม

32
155

18

98

27
139

14

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถาน
สถานศึกษา
ประกอบการ

93.33

84.38
89.68

ผู้รับบริการ

77.78
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
1.1
5
ดีมาก
1.2
5
ดีมาก
1.3
5
ดีมาก
1.4
4
ดี
1.5
5
ดีมาก
1.6
1.7
3
พอใช้
1.8
5
ดีมาก
1.9
5
ดีมาก
รวม
37
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 หารด้วย 8
(โดยปีการศึกษา 2556 ไม่นํา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มาคํานวณ)

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระเเป็นที่ยอมรับขององค์กร/หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ
2. สถานศึกษามีสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกงานซึ่ง
ส่งผลต่อการการพัฒนาผู้เรียน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
การดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาในรายวิชาที่ใช้ในการสอบ
V-NET
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ปวช.และปวส. มีโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการดําเนินงานตามโครงการ ที่กําหนดไว้มีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการเชิญสถานประกอบการมาประชุมเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร ให้ครูทดลองใช้พัฒนาหลักสูตร
และประเมินหลักสูตร
ความสําเร็จ
จากการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 ในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซี่ยน
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ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ผล(มี/ไม่มี)
ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
มี
สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่
ร้อยละ 68.75
เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แบบสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนการสอนรายวิชา ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการทําตารางสอนของครู
ตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อํานวยการ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานที่เป็นตารางสอน บัญชีรายชื่อแผนการสอนและแผนการสอน มีการดําเนินการให้
ครูจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความสําเร็จ
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาในระดับ ดีมาก ค่าคะแนน 5

ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1.
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2.
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
3.
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
4.
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5.
สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)
มี

มี

63

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน-โรงงานมีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีโครงการสนับสนุนการวิจัยและผลผลิตสื่อการเรียนการสอน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดให้ครูทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจัดให้ครูทกุ คน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน มีการนิเทศการสอนและครูทุกคนมีการบันทึก
การสอน จัดให้ครูนําผลจากการสอน ผลการนิเทศการสอนไปทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนํา
ผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ความสําเร็จ
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนทําบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาทีส่ อน

2
3
4
5

ผล(มี/ไม่มี)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
จํานวน 100
จํานวน 100
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งระบุวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายในแต่
ละรายวิชา และมีการวัดประเมินผลทีม่ ีเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล ให้ครูทุกคนได้รบั ทราบ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุ คนกําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอนดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอนดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ทําให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
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ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
มี
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
มี
สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายและเหมาะสมทุก
มี
รายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
มี
รายวิชาที่สอน
มี
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการประชุมวางแผน การฝึกงาน และมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเช่น โครงการฝึกงานนักศึกษา โครงการขยายความร่วมมือสถานประกอบการ งานนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน โครงการประกวดการนําเสนอ KM และสมุดบันทึกฝึกงาน เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการมีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงานมีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงานมี
การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานมีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ
ดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความร่วมมือในการ
มี
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
มี
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน
มี
ประกอบการ หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มี
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างคู่มือการฝึกงาน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
25

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขี้ที่ 2.1 ถึง ตัวบ่งชี้ที่
2.5 หารด้วย 5

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
รวมทั้งให้มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาให้มีหลักสูตรสองภาษา
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของของครูให้มีคณ
ุ ภาพ ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาคุณภาพของระบบการวัดและประเมินผล
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีละ 2 ครัง้ หรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งมี
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคราวละ 2 ปี คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนครู
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งดําเนินการให้
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่
มี
เกี่ยวข้อง
2 สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
มี
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
มี
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและ
4.00
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
มี
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ 1. ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาลประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก
ข้อ 8.1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ความสําเร็จ
ระดับคุณภาพการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้ า นการบริห ารจัด การอาชีวศึกษา
ตั วบ่ง ชี้ ที่ 3.3 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพัฒ นาสถานศึกษาตามอั ตลั กษณ์
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ
มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- ควรมีแ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาคมทั้ ง ภายในและภายนอก ที่ มี ต่ ออั ต
ลั ก ษณ์ข องสถานศึ ก ษา
- ควรหลั ก ฐานแสดงการให้ ความเห็น ชอบในการกําหนดอั ตลักษณ์ ของสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการบริ ห าร
- แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม/งานที่ส อดคล้ องกั บ ปรั ชญา ของสถานศึก ษา
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มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่

3.4

ด้ า นการบริห ารจัด การอาชีวศึก ษา

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการประชุมทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคาะห์ SWOT และ
การทําแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินการจะนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พรบ.การศึกษา มาร่วมดําเนินการ
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารวิทยาลัยฯ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอํานาจ มีการบริหารทรัพยากรตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช่ทุกหน่วยงาน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยฯ ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มี
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 12 ครั้ง
2 ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
2 ครั้ง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
มี
4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
4.53
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ความสําเร็จ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลัก ฐานและเอกสารอ้ า งอิ ง
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายจัดทําระบบสารสนเทศมีการจัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เช่นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลมีการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯมีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
มี
1 สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ ป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
มี
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
มี
สารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
มี
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
3.93
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
หมายเหตุ
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บํารุงรักษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาที่ต้องการ และ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการกําหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการประชุมวิเคราะห์และจัดทําแผนงานโครงการบริหารความเสียงที่สําคัญ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
ความพยายาม
มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อยู่
ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม
มี
ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
มี
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 3 ด้ า นการบริห ารจัด การอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ในการจัดทําแผนงานโครงการ และ
จัดระบบดูแลนักศึกษามีแผนงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดทําการปฐมนิเทศผู้เรียนมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียนมีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รียน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
2
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
4
ร้อยละ 10 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
1 ครั้ง/สัปดาห์
มี
มี
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง เอกสารการพบที่ปรึกษา

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี มีแผนงานโครงการ ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ ของสถานศึกษาและแผนการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและ
นักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการมีการประเมิน ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และนักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ และการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับดีมาก คะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
มี
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.88
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการงบประมาณการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีแผนการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแผนงานของแต่ละแผนกมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการมีบันทึกขออนุมัติ เอกสาร ผง.2 และใบขอซื้อตาม
แผน เพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการประเมินความพึงพอใจ ต่อการ
จัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย 3.96 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5

ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 3.96
มี
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น โครงการอบรม
บุคลากร โครงกองทุนการศึกษาต่อ สําหรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดําเนินการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการ ส่งผลให้วิทยาลัยมีระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอยู่
ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
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ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
1.
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
2. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
3. โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
4.
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ร้อยละ
100
50
7.41
100
63.89

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความต้องการในการใช้งบประมาณทุกหน่วยงาน มีแผนการจัดทํางบประมาณ
ประจําปีที่สอดคล้องกับการภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการและวิชาชีพ มีระบบปัญชีและการตรวจสอบภายใน-ภายนอก มีการกําหนดนโยบาย
และแผนวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณ แบบมุง่ เน้นผลงานและมีการกํากับติดตาม เพื่อให้การใช้
งบประมาณ เป็นไปตามแผนงานเกิดผลสําเร็จ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณของ
วิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี ค่าคะแนน 4
ผลการดําเนินการ
ผล
งบดํ
า
เนิ
น
การ
งบรายจ่
า
ย
ร้
อ
ยละ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
(มี / ไม่
(1)
(2)
(3)
มี)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
มี
1 สื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8,505,000.00
1,552,207.05 18.25
ร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต
2 ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
ไม่มี
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝกึ
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
3 สื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
587,834.00 6.91
มี
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
4 ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
มี
620,456.00 7.30
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก
535,000
6.29
มี
5
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
4

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จัดทําโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากร ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อาทิ โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเชิญวิทยากรจากภายนอก
เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนมีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
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ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
มี
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ร้อยละ
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
87.5
สาขางานที่เปิดสอน
3 สถานศึกษามีจาํ นวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มสี ่วน
102 แห่ง
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
7 รายการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
มี
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
เพื่อการปรับปรุง
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
59

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 หารด้วย
12

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยให้มีการกํากับติดตามผลการใช้งบประมาณเพื่อวัด
ความสําเร็จของงาน
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัตการ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้มบี รรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อที่พอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรักการใฝ่รู้
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่มี

96

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการกําหนดโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายของวิทยาลัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกโครงการ
มีแผนดําเนินงานจําแนกตามโครงการ อาทิ โครงการวันวิชาการ โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนและจิตอาสา โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานการดําเนินการตามแผนงานโครงการมีการขออนุมัติโครงการ มีภาพถ่ายการ
ดําเนินกิจกรรมทุกโครงการ มีการรายงานผลการงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีการประเมินผลโครงการเพื่อนําผล
ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริหารวิชาการ
และวิชาชีพ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
กิจกรรม ต่อปี
3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่มี
มี
5 โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 73.82
ร้อยละ 62
ค่าเฉลี่ย 4.45
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการเรียรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์จริงการศึกษาดูงานและความร่วมมือสถานประกอบการ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั ของผูเ้ รียน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยยึดหลัก
ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ จัดวิธีการบริหารระบบที่สนับสนุน งานด้านสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตามภารกิจ
และหน้าที่ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ระบุไว้
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามเกณฑ์ได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนดําเนินการให้
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ร้อยละ 61.45
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ร้อยละ 59.36
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.
สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ร้อยละ 59.36
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเกียรติบัตรการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยยึดหลัก ตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจ จัดวิธีการบริหารระบบที่สนับสนุน งานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตาม
ภารกิจและหน้าที่ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ระบุไว้
ความพยายาม
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- ดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- ได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
- นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ เช่น การประกวดงานวิจัยของสมาคมอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และ
คุรุสภา
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
มี
หรืองานวิจัย
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
ร้อยละ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
100
สถานศึกษา
ร้อยละ
4 สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
100
ร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
ร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
35.91
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

102

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างเกียรติบัตรครูที่ได้รับรางวัล
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
มาตรฐาน
5.1
5.2
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
10
ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 หารด้วย
2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนในการนําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยประกวดเพื่อสร้างชื่อสียงให้กับสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงและเผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ปรูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เช่น โครงการ
กิจกรรมวันพ่อ โครงการกิจกรรมวันแม่ โครงการกิจกรรมหล่อเทียน โครงการหล่อเที่ยนพรรษา โครงการ
ประชาธิปไตย โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม
โครงการพิธีไหว้ครู เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีหลักฐานในการดําเนินงาน ตามโครงการที่กําหนดไว่ในแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น แบบบันทึก
ขออนุมัติดําเนินโครงการ รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมินโครงการ รูปถ่าย เป็นต้นมีโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบาํ รุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทํานุบาํ รุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5
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ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ ีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไม่มี)
16 กิจกรรม
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
86.69
ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 94.93

มี

ค่าเฉลี่ย 4.48

ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัฯ ยมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่นโครงการปลูกป่า
โครงการเก็บขยะชายหาดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดําเนินการให้ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดําเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการโครงการและกิจกรรมในด้านปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5

ผล/มี/ไม่มี
7 กิจกรรม
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 90.21
ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 92.61
มี

ค่าเฉลี่ย 3.67
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการกิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น โครงการ Dimond of IRPCT
โครงการกีฬาสี โครงการคอนเสิร์ต เป็นต้น
ความพยายาม
- มีโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ข้างต้น ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าคะแนน5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจาํ นวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
3.

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

4.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5.

ผล(มี/ไม่มี)
8 กิจกรรม
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 89.97
ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 88.59
มี

ค่าเฉลี่ย 3.86
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนโครงการการบริหารจัดการวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและนักศึกษา เช่นโครงการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อปรับเปลี่ยนในเรื่องการแต่งกาย
โครงการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โครงการส่งเสริมหลักสูตรมีระบบ
ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยผู้ปกครองลดประหยัดในเรื่องการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ การแนะแนว
อาชีพให้นักศึกษามีรายได้ มีงานทําพิเศษ และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจน
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและนักศึกษาเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าคะแนน5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.
5.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00

ผล(มี/ไม่มี)
3 กิจกรรม
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90.97
ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 83.89
มี

ค่าเฉลี่ย 3.62
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน
5
5
5
5
20

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ถึง
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4หารด้วย 4 คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. ส่งเสริมโครงการกิจกรรมและปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
+
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ D-SPIR IT
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่มี
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ โดยแสดงความมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการจัดงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพ และมีมาตรฐานของวิทยาลัยฯ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนงานมีการจัดทําเอกสารคุณภาพ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
วิทยาลัยมีการนิเทศและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก ค่า
คะแนน5
ผลการดําเนินการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
มี
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
มี
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
มี
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
วิธีดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา กําหนดปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
มีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการทั้ง 4 อนุกรรมการคืออนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ (SDC) คณะอนุกรรมการควบคุมระบบงาน (DCC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (IAC) และคณะอนุกรรมการดูแลมาตรฐานสถานศึกษา
เพื่อตรวจรับการประเมินภายนอก (ISC)กําหนดกลยุทธ์เพื่อดําเนินงานเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ทีส่ อดคล้องกับ
ปรัชญาและวิสยั ทัศน์
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีผลตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก
ความสําเร็จ
จากผลการดําเนินการ ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามแผน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
7.1
5
ดีมาก
7.2
5
ดีมาก
รวม
10
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งชี้ที่ 7.2 หารด้วย 2

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2544,2549 และปี
การศึกษา 2553 ผลจากการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ติดต่อกัน
ภายใน 10 ปี เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน
2. ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ํากว่าดี)
ไม่ม
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ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
ปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ผลการตัดสินตามเกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
ดีมาก
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รวม










30

ดี


2

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน.........30............ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ค่าคะแนน
5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
5
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
24 – 33 ตัวบ่งชี้
4
พอใช้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
3
ต้องปรับปรุง
12 – 17 ตัวบ่งชี้
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ํากว่า 12 ตัวบ่งชี้
1
หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 – 34 ตัว
บ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จะได้ระดับ 4 ดี
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสามของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาร์พีซี พบว่า
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเทากับ 90.91 เมือ่ พิจารณาผลประเมินในกลุม่ ตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐาน มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 60.91 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมินเทากับ
10.00 และกลุม่ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 20.00
เมื่อพิจรณาจากมาตรฐานตามกฎกระทรวง พบว่า มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 รองลงมา คือมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.93
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และมาตรฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษาครบตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดงว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. เห็นสมควร
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
- จุดเด่น
10. ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงาน ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นที่ยอมรับขององค์กร/หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ
11. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่าน
โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ / วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์จริง การศึกษาดูงานและความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการทักษะฝีมือทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม
12. ผู้สอนจบการศึกษาตรงตามวุฒิที่สอน จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเมื่อผู้สอนได้รับการ
พัฒนาการสอนทางวิชาชีพและวิชาการ โดยผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานประกอบการ ที่เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา ทําให้ผู้สอน มีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพที่สอนมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด และระดับชาติการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพสูง
13. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความมุง่ มั่น และมีภาวะผู้นําสูง สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน / หน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การให้บริการกับหน่วยงานภายนอก และด้านอื่นๆ ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม ในการ
ปกครองคนและงานของสถานศึกษาให้มมี าตรฐานส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษา
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14. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการต่างๆ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ศูนย์หนังสือเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึง่ เป็นเครือข่ายของศูนย์หนังสือจุฬา ห้อง
จัดเลี้ยง / อบรม / สัมมนา ศูนย์วิทยาบริการ และมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานระดับสากล และเอื้อประโยชน์ในการให้บริการชุมชน การจัดการเรียนการสอน และการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
15. การประกันคุณภาพภายใน มีโครงการครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลังของสถานศึกษา
ครบถ้วน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งหมด 34 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 100 %
16. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพดีเยี่ยม ส่งผลให้สถานศึกษามีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับและสร้างความภูมิใจให้บุคลากร
ของสถานศึกษา
17. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( D-SPIRIT, The idol of IRPCT)
ประกอบด้วย (1) Dutifulness คือกตัญญูกตเวที (2)Saving คือประยัด (3)Plentifllness คือมี
น้ําใจ (4)Indoctrination คือมีวินัย (5)Respect คือนอบน้อม (6)Responsibility คือ
รับผิดชอบ (7)Intensiveness คือขยัน และ (8)Trust คือซื่อสัตย์
18. สถานศึกษามีบริษัทไออาร์พีซี ให้การสนับสนุนงบประมาณ การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกงานซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
- จุดที่ต้องพัฒนา
3. การดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาในรายวิชา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์
4. การจัดทําโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ให้มสี ัดส่วนตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด
และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทําผลงานเชิงพาณิชย์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้ในระดับต่างๆ
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
3. สถานศึกษาควรมีลักษณะเป็นองค์กรเชิงธุรกิจมากขึ้น ควรบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบ
องค์กรธุรกิจ การขยายช่องทางในการให้บริการทางการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการสร้างหลักสูตรร่วมกับองค์กรการทํางานที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้เรียนเข้ารับการศึกษา
การเปิดหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นเฉพาะด้านตามความต้องการของตลาดการศึกษา การเปิดสาขาวิชาที่
สามารถทํารายได้สูง การยุบ การลดขนาด การรวมหรือการลดลงของการให้ความสําคัญของสาขาที่
ไม่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น
4. ควรเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใหม่ทที่ ันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี
บนฐานความรู้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒนธรรมย่อยตามอาชีพ เชื้อชาติ ความ
เชื่อเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
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