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ค าน า 
รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ไออาร์พีซี จัดท าขึ้นตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีได้ก าหนดรูปแบบ
รายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้มาจากหน่วยงานต่างๆท่ีจัดการศึกษาของทางวิทยาลัย ฯ  
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และผลจากรายงานฉบับนี้  จะน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 
วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

                                                                                             เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

 ค าน า  
 สารบัญ  
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                           ๔ 

การด าเนินงานของสถานศึกษา                                                                                 ๒๘ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                    ๓๒ 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                                                    ๗๑ 
 
ภาคผนวก 
     รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ                                                                  ๗๔ 
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าการประเมินภายในการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙       ๗๕ 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ                                                   ๗๙            
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
    

 

 



๔ 

 

 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ตัวบ่งชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
๑ ๔ ๔     ๘ ๔.๐๐ 
๒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ ๕.๐๐ 
๓ ๕ ๕ ๔ ๕   ๑๙ ๔.๗๕ 
๔ ๕ -     ๕ ๕.๐๐ 

รวม       ๖๒ ๔.๗๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้  

๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน ........๑๐... ตัวบ่งชี ้ 
๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน ........๓..... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๓ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน .........-...... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๔ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน .........-...... ตัวบ่งชี้  
๑.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน ..........-..... ตัวบ่งชี้  

๑.๒ จุดเด่น (การปฎิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทั้งสามรอบ  ด้านการอาชีวศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ระดับคุณภาพดีมาก ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ในปีการศึกษา ๒๕๔๓,๒๕๔๙ 
และ ๒๕๕๓  ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน       ๓ ครั้ง  ติดต่อกันภายใน  
๑๐   ปี      เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  และ เข้ารับพระราชทานรางวัลเมื่อ  วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และในปีการศึกษา 
๒๕๕๘   ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Excellence) การประเมินสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษา
ตัวอย่างส าหรับ Try  Out  เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติงานของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด)  

ไม่มี 



๕ 

 

๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)  

วิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาสู่การยกระดับ
การศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยวิทยาลัยฯ ได้เริ่มน ามาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษา  ด้านการอาชีวศึกษา  ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APACC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

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

 สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

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

mailto:info@irpct.ac.th


๗ 

 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ 
ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ

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

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานระดับกลางของสถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB.)  เมื่อวันที่   ๑   พฤษภาคม  ๒๕๓๘    และ
เปิดท าการสอนในวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๓๘ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี  โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนลักษณะความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือ
ระดับกลางที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ปูนซิเมนต์  โรงกลั่นน้ ามัน  โรงไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

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

วิทยาลัยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๒  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๔๒  ถือว่าเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย    

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์ พีซี   ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึก ษา 
๒๕๔๔,๒๕๔๙ และ ๒๕๕๓  ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน       
๓ ครั้ง  ติดต่อกัน ภายใน  ๑๐   ปี      เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  และ 
เข้ารบัพระราชทานรางวัลเมื่อ  วันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

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

 



๘ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๒ 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 

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

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Excellence) การ
ประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 
๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 

๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
๑ ดร.โพธิวัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง ประธานกรรมการ ๒ ปี 
๒ นายเกียรติศักดิ์  บุญกล่อม กรรมการ ๒ ปี 
๓ นางสาวสุมาลี   ยืนยงนาวิน กรรมการ ๒ ปี 
๔ นายสมคิด  ราชแผน กรรมการ ๒ ปี 
๕ นางจารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล กรรมการ ๒ ปี 
๖ นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ กรรมการ ๒ ปี 
๗ นายพีรสิชฌ์  อินทร์ทอง กรรมการ ๒ ปี 
๘ นายรุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม กรรมการและเลขานุการ ๒ ปี 

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

phothiwat.p@irpc.co.th วฒุิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก   สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์ ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phothiwat.p@irpc.co.th
mailto:rungnirun@hotmail.com


๑๐ 

 

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

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

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

๓ ๓ - ๒ ๑ -  ๓ - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน (คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝ่ายบรหิารส านักงาน 
แผนกบริหารงานบุคคล 
แผนกอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารงุ 
แผนกการเงิน 
แผนกบัญช ี
แผนกพัสดุและยานพาหนะ 
แผนกจัดซื้อ 
รวม 

 
๕ 
๓ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๕ 

   
๕ 
๓ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๕ 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
แผนกกิจกรรม 
แผนกพัฒนาวินัย 
งานแนะแนว 
แผนกห้องสมดุ 
รวม 

 
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 

๑๑ 

   
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 

๑๑ 

 

ฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กรและความร่วมมือ 
แผนกสื่อสารองค์กร 
แผนกศูนย์ข้อมลูและสารสนเทศ 
แผนกความร่วมมือและทวิภาค ี
แผนกแผนงานและโครงการ 
งาน HR Excellence 
รวม 

 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๐ 

   
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

๑๐ 

 

ฝ่ายศูนย์บริการเทคโนโลยไีออารพ์ีซี 
แผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
แผนกบริการห้องอบรมและศูนย์อาหาร 
แผนกการตลาด 
แผนกสหการร้านคา้ 
รวม 

 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๖ 

   
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๖ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
แผนกทะเบียนหลักสูตรและวดัผล 
รวม 

 
๑ 
๓ 
๔ 

   
๑ 
๓ 
๔ 

 

 



๑๒ 

 

๒.๒.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี 
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)  
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

นัก
ศึก

ษา
ตก

ค้า
ง 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี
เท

ียบ
โอ

น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานเครื่องมือกล (EP) 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการขาย 
- สาขางานการบัญชี 
รวม 

 
๕๖ 
๔๕ 
๓๑ 

๑๐๕ 
๒๑ 
๔๓ 
- 

๕๕ 
๓๕๖ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๔๕ 
๒๘ 
๒๗ 
๗๘ 
๑๕ 
๖๖ 
๑๐ 
๔๖ 

๓๑๕ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๕๓ 
๔๒ 
๓๗ 
๙๔ 
๐ 

๘๓ 
๑๓ 
๕๑ 

๓๗๓ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๕๐ 
๑๖ 
๑๖ 
๕๒ 
๐ 

๓๐ 
๐ 
๙ 

๑๗๓ 

 
๒๐๔ 
๑๓๑ 
๑๑๑ 
๓๒๙ 
๓๖ 

๒๒๒ 
๒๓ 

๑๖๑ 
๑๒๑๗ 

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

 
๔๖ 

 
๔๖ 
๒๓ 
๓๕ 

 
๒๓ 
๕๔ 
๓๕ 
๔๓ 
๔๐ 
๓๑ 
๖๓ 

๔๓๙ 

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

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

 
๔๐ 

 
๓๕ 
๒๐ 
๑๖ 

 
๒๗ 
๖๕ 
๓๗ 
๓๙ 
๓๗ 
๔๔ 
๒๙ 

๓๘๙ 

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

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

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

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

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

 
๒๔ 

 
๔๖ 
๔ 
- 
 

๖ 
๑๒ 
- 
๙ 
๘ 
๗ 
๓ 

๑๑๙ 

 
๑๑๐ 

 
๑๒๗ 
๔๗ 
๕๑ 

 
๕๖ 

๑๓๑ 
๗๒ 
๙๑ 
๘๕ 
๘๒ 
๙๕ 

๙๔๗ 
รวมทั้งหมด ๗๙๕ - - ๗๐๔ - - ๓๗๓ - - ๒๙๒ ๒๑๖๔ 



๑๓ 

 

๒.๒.๖ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

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

- - - - 

รวมทั้งหมด - - - - 
 

๒.๒.๗ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

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

 
๔๔ 
๔๐ 
๓๗ 
๗๗ 
๗๑ 
๑๒ 
๕๑ 

๓๓๒ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๔๔ 
๔๐ 
๓๗ 
๗๗ 
๗๑ 
๑๒ 
๕๑ 

๓๓๒ 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาการบัญชี 
รวม 

 
๓๗ 
๑๖ 
๓๓ 
๒๗ 
๕๗ 
๓๗ 
๓๖ 
๔๔ 
๒๘ 

๓๑๕ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๓๗ 
๑๖ 
๓๓ 
๒๗ 
๕๗ 
๓๗ 
๓๖ 
๔๔ 
๒๘ 

๓๑๕ 
รวมทั้งหมด ๖๔๗ - - ๖๔๗ 

 

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



๑๔ 

 

๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 ๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 เกียรติบัตรการจัดอบรมมารยาทไทยให้กับนักศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและ
มารยาทในสังคม โดยวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง  ๕ ปี  (ปีการศึกษา 
๒๕๕๕,๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เมื่อ
วันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 สถานศึกษาท่ีให้ความร่วมมือตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  it  Center) เมื่อวันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 เกียรติบัตรมอบให้วิทยาลัยฯ เป็นเครือข่ายการส่งเสริม “ความเป็นไทย  งามอย่างไทย   

ประปี  ๒๕๕๙”  เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 
 



๑๕ 

 

 
 สถานศึกษาตัวอย่างส าหรับ Try  Out  เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมศูนย์บริการวิชาชีพ  ตามโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน 

 โล่เกียรติคุณวิทยาลัยฯ  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการด าเนินกิจการโรงเรียน
เอกชน  งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน  ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 เกียรติบัตรวิทยาลัยฯเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  จังหวัดระยอง  วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 โล่เกียรติคุณการด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซียน  
วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

มอบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม 

 โล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
นายรุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม  เมื่อวันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น  ร่วมเสนอผลงาน การประกวดครูโรงเรียนเอกชน จ.ระยอง  
ดีเด่น จ านวน  ๒ ท่าน เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม   ๒๕๕๙ 
ดร.โพธิวัฒน์   เผ่าพงศ์ช่วง 
นายรุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
         (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบประกาศเกียรติคุณครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
นางสาวปรัศมน    ภาภัทรมนตรี 
ม.ล. โชติสุภา       สายสนั่น 
นางจิตติมา    แก้วทันค า 
นางพนิดา    ดอนเมฆ 
นายธนกฤต    อมรทัศนสุข 
นายธนาพันธ์    ฟ้าประทานชัย 
นายวิรัตน์     สนศิร ิ
นายสุรินทร์    นวลฉาย 
นางรัตนา     ลานทอง 
นางสาวปฤมล    อินทวงศ์ 
นางสาวสุมาลี    ยืนยงนาวิน 
นายชาตรี     ต่างสมปอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 รางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา  ครั้งที่  ๙ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

เกียรติบัตรการประเมินผลงานวิจัยสถาบัน 
นางพนิดา   ดอนเมฆ ระดับดี 

เกียรติบัตรการประเมินผลงานวิจัยช้ันเรียน 
นางจิตติมา   แก้วทันค า         ระดับดีมาก 
นางนนทวัน     ยศสมบัติ       ระดับดีมาก 
นางสาวจิตราวัลย์   รัตนจิราภิวัฒน์    ระดับดีมาก 
นางสาวสุวภาพ   อาริยะกุล     ระดับดี 
นางสาวปฤมล  อินทวงศ์          ระดับดี 
นางสาวอรสุดา  สุขสวัสดิ์        ระดับดี 
นางสาววดี   มณีอรุณ              ระดับดี 
นางสาวทิพวรรณ สืบแสง       ระดับดี 
นายชาตรี  ต่างสมปอง             ระดับดี 
นางสาวกมลวรรณ   เรืองรัตน์สุนทร    ระดับดี 
ว่าที่ร.ต. หญิงอรนิภา    ศรีวงศ์  ระดับดี 
นางสาวฐิติรัตน์    ชาติไทยเจริญ   ผ่านเกณฑ์ 

 
เกียรติบัตรการประเมินผลงานวิจัยสื่อการสอน 

นางสาวสุมาลี   ยืนยงนาวิน  ระดับดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 รางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน  จ านวน ๑๑ ท่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
อาจารย์ธาตรี   ฟ้าประทานชัย     เหรียญทอง 
อาจารย์เยาวรัตน์    นพศิริ          เหรียญทอง 
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศิริมาสสกุล     เหรียญทอง 
อาจารย์บรรพต   นิลพาณิชย์       เหรียญเงิน 
อาจารย์ณิชาภัทร   ค าอินตา        เหรียญทอง 
อาจารย์นภกานค์   ยิ่งสังข์         เหรียญทอง 
อาจารย์ทิพวรรณ  สืบแสง          เหรียญทอง 
อาจารย์นงนุช   พรมรงค์            เหรียญทอง 
อาจารย์สุภัทธกาญจน์   ภาเรือง   เหรียญทอง 
อาจารย์ชาตรี   ต่างสมปอง         เหรียญทอง 
Miss. Nong   Qiumei              เหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 รางวัลงานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาเอกชน  ประจ าปี ๒๕๕๙  จ านวน ๑๐ ท่าน 
วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 
รางวัลงานวิจัย  ระดับอาชีวศึกษาเอกชน  ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน  ๔    ท่าน 

อาจารย์อรสุดา   สุขสวัสดิ์    โล่เหรียญทองอันดับ ๑ 
อาจารย์จิตติมา   แก้วทันค า   โล่เหรียญทองอันดับ ๓ 
อาจารย์สุวภาพ  อาริยะกุล     เหรียญทอง 
อาจารย์พิฆาเณศวร์   สนกนกพรชัย  เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
จ านวน  ๑ ท่าน อาจารย์ปฤมล   อินทวงศ์  วันที่ ๑๖  มกราคม   ๒๕๕๙ 

 
 
 

 



๒๑ 

 

 รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๕ ท่าน วันที่ ๑๖  มกราคม   
๒๕๕๙ 

๑. อาจารย์รุ่งนิรัญ   เที่ยงธรรม 
๒. อาจารย์พนิดา    ดอนเมฆ 
๓. อาจารย์ภคมณ   รุ่งโรจน์ 
๔. อาจารย์พงศ์เวช   จิตตาศิรินุวัตร 
๕. อาจารย์อุทุมพร    สุภัคกุล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๘ ท่าน  วันที่  ๑๖  มกราคม  
๒๕๕๙ 

๑. อาจารย์เกียรติศักดิ์   บุญกล่อม 
๒. อาจารย์ยุทธนา        กลิน่หอม 
๓. อาจารย์วงศ์กฤต       อินเอ่ียม 
๔. อาจารย์ภูสิทธิ์          สมสอางค์ 
๕. อาจารย์พิมล           บังเกิดสุข 
๖. อาจารย์พิมพ์แก้ว      ปราศราคี 
๗. อาจารย์ธนาพันธ์       ฟ้าประทานชัย 
๘ .อาจารย์นนทวัน        ยศสมบัติ   

 
 
 



๒๒ 

 

 รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือ
การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๑๐ ปีขึ้นไป จ านวน  ๑  ท่าน วันที่  ๑๖  มกราคม 
๒๕๕๙ 

อาจารย์ชาตรี     ต่างสมปอง   
 รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพ่ือ

การศึกษา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ๕  ปีขึ้นไป จ านวน ๑๗ ท่าน 
๑. อาจารย์เสาวภา   เชื้อบุญมี 
๒. อาจารย์อัจฉราพร    สุนะไตร 
๓. อาจารย์สุภาณี    ลาชโรจน ์
๔. อาจารย์สุดารัตน์    ปรางศรี 
๕. อาจารย์สุขสันต์    วัฒนสุนทร 
๖. อาจารย์สิยามล    แน่นหนา 
๗. อาจารย์ปัทมาวรรณ   พันธุ์ลือ 
๘. อาจารย์ปฤมล    อินทวงศ์ 
๙. อาจารย์นงนุช    พรมรงค์ 
๑๐. อาจารย์บรรพต    นิลพาณิชย์ 
๑๑. อาจารย์ธวัชชัย    ปุ้ยสิน 
๑๒. อาจารย์ชัชวาลย์    มั่นคง 
๑๓. อาจารย์กุลธารินท์    เกิดมณี 
๑๔. อาจารย์จันทรลักษณ์  เตจ๊ะนัง 
๑๕. อาจารย์สุวภาพ     อาริยะกุล 
๑๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรนิภา  ศรีวงศ์ 
๑๗. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์   ศิริมาสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น  ครูผู้สอน  และครูสายสนับสนุนดีเด่น     
ผู้บริหารดีเด่น นางสาวปรัศมน   ภาภัทรมนตรี วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ครูสายสนับสนุนดีเด่น นายวิรัตน์  สนศิริ 
ครูผู้สอนดีเด่น  จ านวน ๑๐ ท่านได้แก่ 

    ๑. นายวงศ์กฤต   อินเอี่ยม 
               ๒. นายอรุณ     ศรีสกุล 
    ๓. นางนนทวัน    ยศสมบัติ 
    ๔. นายสุรินทร์    นวลฉาย 
    ๕. นางประวีณา    สุภาสืบ 
    ๖. นายธนาศักดิ์   สิ้นเคราะห์ 
    ๗. นางจิตติมา     แก้วทันค า 
    ๘. นายชาตรี     ต่างสมปอง 
    ๙. นางสาววิไลวรรณ    นวลละออง 
              ๑๐. นางสาวปฤมล   อินทวงศ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 การประกวดผลงานวิจัยครู การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๑  สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง 
การประกวดวิจัยสถาบัน 

อาจารย์พนิดา   ดอนเมฆ     เหรียญทอง 
การประกวดวิจัยช้ันเรียน 

๑. อาจารย์จิตติมา    แก้วทันค า  เหรียญเงิน 
๒. อาจารย์นนทวัน    ยศสมบัติ     เหรียญเงิน 
๓. อาจารย์รัตนา   ลานทอง          เหรียญเงิน 
๔. อาจารย์สุมาลี ยืนยงนาวิน       เหรียญเงิน 
๕. อาจารย์อรสุดา สุขสวัสดิ์        เหรียญเงิน 
๖. อาจารย์พิฒเณศวร์ สนกนกพรชัย       เหรียญเงิน 
๗. อาจารย์ธงชัย เจริญศุข       เหรียญทองแดง 
๘. อาจารย์ฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ   เหรียญทองแดง 
๙. อาจารย์ปฤมล อินทวงศ์     เหรียญทองแดง 
๑๐. อาจารย์อรนิภา ศรีวงศ์     เหรียญทองแดง 
๑๑. อาจารย์สุวภาพ อาริยะกุล     เหรียญทองแดง 
๑๒. อาจารย์จิราพร เกิดแก้ว      เหรียญทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตบอล   IRPC OPEN ๒๐๑๖   รอบชิงชนะเลิศ ณ สนาม
กีีา HOUSING   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผ่านการคัดเลือกการประกวด  ในการประชุมผลงานวิชาการของคุรุสภา  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๙ “การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการวิจัยนวัตกรรมการ
เรียนรู้”  นางพนิดา   ดอนเมฆ  วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดรายการนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ประเภท

อาชีวศึกษา  ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค  บางนา  เมื่อวันที่  ๒-๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
ชื่อสิ่งประดิษฐ์รถพลังงานลม  ซึ่งเป็นรถพลังทางเลือกท่ีจะมาทดแทนการใช้พลังงานน้ ามัน 

นายบัญชา  ปราณีตพลกรัง 
นายชญาณิน   พิสดาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  ๓๑  ได้รับเหรียญรางวัล  ๑๘๐  เหรียญ
คือ  เหรียญทอง  ๗๗ เหรียญ  เหรียญเงิน  ๔๗  เหรียญ  และเหรียญทองแดง    
๕๖  เหรียญ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิลจากกระดาษ Double A  
วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 

 รางวัลชมเชยการประกวดแนวคิดเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ  
วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวาดภาพประกวดค ากลอนงานวันสุนทรภู่  ณ  อนุสาวรีย์
สุนทรภู่ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  นางสาวสิริกร  ฤกษ์เรืองฤทธิ์   
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษา วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 
นายปิยะวัฒน์  แสงเนตร  
นางสาวประภาวิณี   ทองสุข   



๒๘ 

 

๓. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๓.๑ ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

๓.๑.๑  ปรัชญา วิสัยทัศน์กว้างไกล  วิชาการดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี 
๓.๑.๒. วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นน า  คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ 

ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” 
๓.๑.๓ พันธกิจ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
 
พันธกิจ ( Mission ) 
๑. ด้านพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ปตท.และสถานประกอบการชั้นน า พร้อมเข้าแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการของกลุ่มปตท.

และสถานประกอบการชั้นน า  
๑.๒ สรรหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑.๓ สรรหาและพัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๑ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตรงตามภารกิจที่ปฏิบัติ พร้อมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.๓ รักษาและสนับสนุนบุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์กร 

๓. ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๑ พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

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

๕. เพิ่มรายได้และพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๕.๑ พัฒนาศูนย์บริการให้พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก 
๕.๒ ขยายตลาดศูนย์บริการสู่ภายนอกเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
๕.๓ เพ่ิมมูลค่าขยายเครือข่าย 
 
 
 



๒๙ 

 

เป้าหมาย ( Goals ) 
๑. ด้านพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดสมรรถนะ และยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่สมรรถนะท่ีก าหนด    

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

 
๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มารยาทงาม  ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม” 
 
๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

งบด าเนินการ* (บาท)  
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

๑. รายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรยีนการสอน ๒,๙๗๑,๓๐๕.๐๕ ๑๓.๙๒  
๒. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

  ๓๑๖,๐๔๔.๖๗ ๑.๔๘  

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

๗๕๔,๖๔๖.๗๓ ๓.๕๓  

๔. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีีาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑,๓๒๔,๒๔๙.๔๒ ๖.๒๐  

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

รวมรายจ่าย ๒๑,๓๔๙,๘๐๖.๑๗ ๑๐๐.๐๐  
 
* ปรับตามบรบิทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใน
สถานศึกษา 
 
 



๓๐ 

 

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ - เดือนมิถุนายน  
พ.ศ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษาควรมีลักษณะเป็นองค์กร
เชิงธุรกิจมากขึ้น  ควรบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์กรธุรกิจ  
การขยายช่องทางในการให้บริการทาง
การศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการสร้าง
หลักสูตรร่วมกับองค์กรการท างานที่มี
ชื่ อ เ สี ย ง เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด ผู้ เ รี ย น เ ข้ า รั บ
การศึกษา  การเปิดหลักสูตรเข้มข้น
ระยะสั้นเฉพาะด้านตามความต้องการ
ของตลาดการศึกษา  การเปิดสาขาวิชา
ที่สามารถท ารายได้สูง  การยุบ  การลด
ขนาด  การรวมหรือการลดลงของการให้
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ส า ข า ที่ ไ ม่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 
๒. ควรเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความพร้อมของสถานศึกษา  ความ
ต้องการของชุมชนและความต้องการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น อ น า ค ต   เ พ่ื อ
ตอบสนองความต้องการแบบใหม่ที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีบน
ฐานความรู้ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒนธรรมย่อย
ตามอาชีพ  เชื้อชาติ  ความเชื่อเฉพาะ
กลุ่ม  เป็นต้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัท
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจกับ
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ และ
ต้องการใช้ช่างฝีมือที่ เป็นประชาชนของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จึงได้ท า
ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานและ
วิทยาลัยฯ เปิดสอนในสาขาช่างกลโรงงาน
ภาคภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์สนับสนุนการท าธุรกิจ
ขอ งภ า ค เ อกช น ไทย   ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ก า ร
พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล  
เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไทย
เ พ่ื อแสดงถึ ง ค ว ามพร้ อม ในการ เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยฯในการเป็นผู้น าการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในระดับอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ 
ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาขั้นนสูงกลุ่มปิโตรเคมีและ
เทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลใน
นโยบายประชารัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับ
วิ ช าชี พอาชี ว ศึ กษาพร้ อมทั้ ง ให้ ส ถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐ านสู่ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ เ ฉพาะด้ าน
(Excellence Model ocational  Collage) 

การประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงาน ต้น
สังกัด 
เมื่อวันที่......................-... 

- - 



๓๑ 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

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

      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการ
อาชีวศึกษา รอบสามของวิทยาลัยฯ พบว่า 
ภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐.๙๑ ผลประเมิน
ในกลุ่มตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน มี
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๖๐.๙๑ กลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
๑๐.๐๐ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มี
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๒๐.๐๐ เมื่อ
พิจารณาจากมาตรฐานตามกฏกระทรวง พบว่า 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๕.๐๐ รองลงมา คือ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษามีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๓ มาตรฐานด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๘ และมาตรฐานด้านผลการจัด
การศึกษา มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ ๔ .๑๙ 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษา
ครบตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดง
ว่ าผลการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษา ได้
มาตรฐาน สมศ. เห็นสมควรรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการที่ช่วย
ส่ ง เ ส ริ มผู้ เ รี ยน ให้ มี กา ร พัฒนา ในรายวิ ช า  
ภ าษา ไทย   ภ าษา อั งกฤษ   วิ ทย าศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และพ้ืนฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 
๒. การจัดท าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์
ของผู้ เ รียน  ให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์ที่  สมศ. 
ก าหนดและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  ในการจัดท าผลงานเชิงพาณิชย์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างๆ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
รายวิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
พ้ืนฐานวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้นโดย
จัดกิจกรรม /  โครงการที่ ช่ วย
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น  โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ  การสอนเสริม  การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ฯลฯ 
๒.  โ ครง ง านทางวิ ช าชี พหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนก าหนดให้มี
สัดส่วนตามเกณฑ์ที่  สมศ.และมี
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  ในการจัดท าผลงานเชิง
พาณิชย์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับต่างๆ ได้โดยมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 



๓๒ 

 

๔. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ ๙๓.๙๘ 

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

 ร้อยละ ๘๙.๙๔ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ ๘๔.๐๖ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบ
กลับ 

 ร้อยละ ๘๑.๐๑ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ ๗๖.๐๐ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑.  งานการฝึกงานการวางแผนฝึกงาน  การประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน 
๒.  โครงการขยายความร่วมมือสถานประกอบการและสถานศึกษา 
๓.  งานติดตามผู้จบการศึกษา 
๔.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสัมภาษณ์งาน 
๕.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จในการสมัครงานกับบริษัทชั้นน า 

 
 
 



๓๓ 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ หรือ ๔, ๕ รวม ๔ 
ข้อ 

๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ หรือ ๔, ๕ รวม ๔ ข้อ ๔ ดี 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของแผนกพัฒนาสายอาชีพ MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัท  ที่ต้องการรับนักศึกษาไปฝึกงานและ
ท างาน  มีแผนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของแผนกแนะแนวโดยมีโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนการส าเร็จ
การศึกษา เช่น การปัจฉิมนิเทศ โครงการนัดพบแรงงานสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จใน
การสมัครงานกับบริษัทชั้นน า 

  
จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ควรด าเนินงานจัดท าระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ควรด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น การขออนุมัติจัดท า

โครงการ  รายงานผลการด าเนินการ ภาพถ่ายที่หน่วยงานหรือบริษัท มาประชาสัมพันธ์บริษัทเพ่ือรับนักศึกษาไป
ท างาน การจัดวันนัดพบแรงงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยานยนต ์ ๑๒๒ ๔๔ ๓๖.๐๗ 

ไฟฟ้าก าลัง ๔๗ ๔๐ ๘๕.๑๑ 

อิเล็กทรอนิกส ์ ๔๔ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

เครื่องมือกล ๑๓๘ ๗๗ ๕๕.๘๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑๐๙ ๗๑ ๖๕.๑๔ 

การตลาด ๒๓ ๑๒ ๕๒.๑๗ 

การบัญชี ๖๐ ๕๑ ๘๕.๐๐ 

เทคนิคยานยนต ์ ๔๔ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม  ๔๗ ๑๖ ๓๔.๐๔ 

ไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า ๕๐ ๓๓ ๖๖.๐๐ 

อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม ๓๓ ๒๗ ๘๑.๘๒ 

เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล ๗๐ ๕๗ ๘๑.๔๓ 

เคมีอุตสาหกรรม ๔๔ ๓๗ ๘๔.๐๙ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๐ ๓๖ ๗๒.๐๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/การพัฒนาโปรแกรม ๕๐ ๔๔ ๘๘.๐๐ 

การบัญชี ๓๔ ๒๘ ๘๒.๓๕ 

รวม ๙๖๕ ๖๔๗ ๖๗.๐๕ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑.  โครงการสานสัมพันธ์ 
๒.  โครงการปัจฉิมนิเทศ  และอ าลาสถาบัน 
๓.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
๕. งานประชุมผู้ปกครอง 
๖. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๗. การอบรมเทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระดับคุณภาพ 



๓๕ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๑๙ ดี 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการที่ดูแลผู้เรียนเพ่ือป้องกันผู้เรียนออกกลางคัน  โครงการ
สอนซ่อมเสริม  โครงการประชุมผู้ปกครอง  การจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

  
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ควรมีหลักฐานการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติการประจ าปี เช่น รายงานผล

การเรียน ผลการประเมินโครงการ  รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนจนผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

วิ ท ย า ลั ย ฯ  มี ก า ร อบ ร ม พั ฒ น า ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน
ร่วมกัน  เช่น โครงการค่ายคุณธรรม โครงการค่ายธรรมะ
ส่องใจ แห่เทียนพรรษาและพัฒนาวัด  บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน  โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาทใน
สังคม พัฒนานักเรียน SMART  Student  เป็นต้น 

๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกคน 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ  สร้างคุณค่าสู่สังคม  
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดย
การมีส่วนร่วมของทุกคน เช่น ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการพัฒนาต ารวจตระเวณชายแดนเพ่ือทูลเกล้า
สมเด็จพระเทพฯ 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

วิทยาลัยฯ จัดให้  กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูบุคลากรทาง
การศึกษาและกลุ่มผู้ เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม และ
ก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่มร่วมกัน เช่น SMART  Student ,  SMART  Teacher 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่ม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียนด าเนินการตาม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิ เทศและการ
เสริมแรง เช่น การนิเทศการสอนของครูเรื่องการสอดแทรก
คุณธรรมให้ผู้เรียน  การประกวดครูดีเด่น  รางวัลยกย่องครูที่
มีคุณธรรม  โครงการคนดีศรีอิเล็กฯ   

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการด าเนินการและตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการก ากับติดตามของแผนกแผนงานและ
โครงการ 

 



๓๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑. โครงการค่ายคุณธรรม  
๒. โครงการค่ายธรรมะส่องใจ  
๓. แห่เทียนพรรษาและพัฒนาวัด   
๔. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   
๕. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาทในสังคม  
๖. พัฒนานักเรียน SMART  Student  
๗. ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  
๘. โครงการพัฒนาต ารวจตระเวณชายแดนเพื่อทูลเกล้าสมเด็จพระเทพฯ 
๙. การประกวดครูดีเด่น  รางวัลยกย่องครูที่มีคุณธรรม   
๑๐. โครงการคนดีศรีอิเล็กฯ   

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ ,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ ,๔ และ ๕ ๕ ดมีาก 

 
 จุดเด่น 

ไม่มี 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ ควรศึกษารูปแบบการท าสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรมของกลุ่มอาชีวศึกษาของรัฐบาลที่ประสบ
ความส าเร็จทางด้านนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 



๓๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้อ านวยการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เช่น ทวิภาคี 
Excellence Model School ก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของสถานศึกษาต้นแบบที่ดีด้านอาชีวศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและ
เทคนิคพลังงาน ตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชา
รัฐกลุ่ม  E๒ เพ่ือยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาพร้อมทั้งให้
สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน (Excellence Model ocational  Collage) 
เป็นต้น โดยผู้บริหารได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม  ผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดระยอง เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตามแนวทางของรัฐบาลในนโยบาย
ประชารัฐ เป็นต้น  อันแสดงถึงการที่ผู้บริหารได้รับ  การ
ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้ า ใจ ในนโยบายส าคัญที่ หน่ วยงานต้นสั งกั ด
มอบหมายได้เป็นอย่างด ี

ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ 
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี  โดย
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีความเป็นประชาธิปไตยและยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย  
โดยยึดมั่นในหลักการบริหารแบบประชาธิปไตย รับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืนและใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
พิจารณาได้จาก 
๑. ประชุมผู้บริหาร (MC) ทุกสัปดาห์เพ่ือพิจารณาการ
บริหารคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
๒.ประชุมหัวหน้าแผนกทุกเดือน (SMC) เพ่ือติดตามงาน 
รับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๓. ประชุมกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการร่วมภาคี 
๔ ฝ่าย ทุกภาคเรียน เพ่ือรับฟังปัญหา รับฟังค าแนะน าการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.ประชุมบุคลากรทั้งเพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
๕. ผลการประเมินผู้บริหารเกี่ยวกับมีความเป็นประชาธิปไตย
และยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นทุก
ฝ่ายจากคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดี
มาก 

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกัน
ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและเป้าหมายและ
ด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ร่วมกันก าหนด
แผนงานโครงการกิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงาน
เพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม  
และเป้าหมายที่ก าหนด 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

 



๔๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑.  Excellence Model School 
๒.  ประชุมผู้บริหาร (MC) ทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาการบริหารคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

ประชุมหัวหน้าแผนกทุกเดือน (SMC) เพ่ือติดตามงาน รับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย ทุกภาคเรียน เพ่ือรับฟังปัญหา รับฟังค าแนะน าการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. โครงการอนุมัติเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
๔. งานสรุปผลงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ และ ๔ ๔ คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ ดีมาก 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ด าเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษา  ได้แก่  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  ชุมชน  และน าความคิดเห็นมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพื่อด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและมีคุณภาพทาง
การศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์  รวมถึงการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของแผนกทุกแผนกวิชา  ท าให้นักศึกษามีคุณภาพ  
มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับจากสังคมและสถานประกอบการ  ได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขัน
โครงการ ต่างๆ อยู่เสมอ  นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมี
การรายงานให้ผู้ปกครอง สถานประกอบการชุมชน ทราบผลการด าเนินงาน กิจกรรมวิชาชีพต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
ผ่านหลายช่องทาง อาทิ การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ วารสาร 
แผ่นพับ  และการบริการทางวิชาชีพ   เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  



๔๑ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
จ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 
๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครู
ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. ๒๕๕๑ 
แล้วแต่กรณี  คือ   
อัตราก าลังของครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
คือ ๑: ๒๗.๒ 
อัตราก าลังของครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
คือ ๑: ๒๔.๗๔ 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้า
รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

วิทยาลัย ฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น อบรมเชิง
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  การท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  Smart  Biz  เป็นต้น 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม
วิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ ๙๐ วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครู 
ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 
๑๐ ชั่วโมงต่อปี เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ Industrial  
Automatiom,Robotics และ  CAM  ส าหรับช่าง
อุตสาหกรรม ๔.๐  การอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  การ
พัฒนา  App  บน  Mobile  device  เป็นต้น 

 

 

 

 



๔๓ 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อั ต ร า ก า ลั ง ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ 
ศธ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี เช่น 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  แผนกทะเบียน
หลักสูตรและวัดผล  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา แผนก
กิจกรรม 
แผนกพัฒนาวินัย งานแนะแนว แผนกห้องสมุด  โดยมีการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับงานที่รับผิดชอบ  เช่น
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษา
หลักสูตร  ปวช. ๒๕๕๖ และหลักสูตร ปวส. ๒๕๕๗  เป็นต้น 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๗๗   
ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร  ครู 
โรงเรียนเอกชนดีเด่น รางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและ
นวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา  รางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่ง
แสนครูดี เป็นต้น 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
๒. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๓. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๔. รางวัลการประกวดผลงาน 
๕. กิจกรรมการประกวดวิจัย/ครูดีเด่น 

 
 



๔๔ 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 
 
 จุดเด่น 

ครขูองวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการสอน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา และสาขาที่จบการศึกษาและความ
ถนัด มีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ อบรม สัมมนาด้านวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณ
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง แ ผ น ง า น 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ=   
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวดครูดีเด่นภายใน
และภายนอก โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
โปรแกรมส านักงาน โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ไทยและมารยาทในสังคม โครงการสนับสนุนการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และผลผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

๒๑,๓๔๙,๘๐๖.๑๗ 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของงบด าเนินการ 

๔,๓๒๘,๗๖๗.๑๕ วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอนร้อยละ ๒๐.๒๘ ของ
งบด าเนินการ โดยครบทุกสาขาวิชา เช่น วัสดุฝึก
แผนกช่างกลโรงงาน  วัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เป็นต้น 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ผู้ เ รี ยนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑ ของงบด าเนินการ 

๓๑๖,๐๔๔.๖๗ วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมร้อยละ 
๑.๔๘ของงบด าเนินการ  เช่น ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ โครงการพัฒนาต ารวจตระเวณชายแดน
เพ่ือทูลเกล้าสมเด็จพระเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ  น วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

๑,๑๐๗,๖๖๒.๒๒ วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนร้อยละ ๕.๑๙ ของงบด าเนินการ เช่น การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  ๓๐ 
การประกวดรายการนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ประเภท
อาชีวศึกษา  ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค  บางนา 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO สู่ระดับ 
นานาชาติ ฯลฯ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ  เ ทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริ ย์ ส่ ง เ ส ริ มกา ร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ า รุ งศาสนา  ศิ ลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีีาและนันทนาการการ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๑,๓๒๔,๒๔๙.๐๐ วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีีา
และนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๒๐ ของ
งบด าเนินการ เช่น  แห่เทียนพรรษาและพัฒนาวัด 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  วันปิยะมหาราช 
กิจกรรมวันพระเจ้าตากสิน กิจกรรมวันแม่  ท าบุญ
วิทยาลัย บูชาพระวิษณุ  โครงการกีีาสี ปีใหม่ 
คอนเสิร์ต เป็นต้น 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการประกวดครูดีเด่นภายในและภายนอก  
๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๓. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาโปรแกรมส านักงาน  
๔. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยและมารยาทในสังคม  
๕. โครงการสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๖. วัสดุฝึกแผนกต่างๆ 
๗. แห่เทียนพรรษาและพัฒนาวัด 
๘. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๙.  วันปิยะมหาราช  
๑๐. กิจกรรมวันพระเจ้าตากสิน  



๔๗ 

 

๑๑. กิจกรรมวันแม่  ท าบุญวิทยาลัย บูชาพระวิษณุ 
๑๒. โครงการกีีาสี ปีใหม่ คอนเสิร์ต 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
ชัดเจนมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง ก าหนดนโยบายใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสม  
(รวมถึงงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้วย) ค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
และปลอดภัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนที่
ภายในวิทยาลัยฯ ทั้ งโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารเรียน 
สภาพแวดล้อมทั่วไปให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคง
แข็งแรง มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนมีความตระหนักและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน จึงช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อยสวยงาม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี   มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ ๖ 
อาคาร มีความมั่นคงแข็งแรง สร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
มีความปลอดภัยในการใช้งาน  ทุกอาคารมีสายล่อฟ้า ทาง
หนีไฟ และถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน  ด้านความปลอดภัย
ภายนอกวิทยาลัยฯ  ได้จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด   
 

๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้
การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบความมั่นคงจากบริษัทภายนอก
ทุกปี ๆ ละ ๒ ครั้ง  มีการป้องกันอัคคีภัย  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รักษาความสะอาด  
โดยวิทยาลัยฯ  ได้ว่าจ้างแม่บ้านจากบริษัท ท าความสะอาด  
มาด าเนินการทุกวันภายในอาคาร  และนอกอาคารของ
วิทยาลัยฯ มีการจัดสถานที่ร่มรื่น  สวยงาม  และสถานที่
พักผ่อนอย่างเพียงพอมีเจ้าหน้าที่อาคารคอยดูแลตรวจสอบ
ความเรียบร้อย  และความสะอาดของอาคารเป็นประจ า  

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย ๔ 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

วิทยาลัยฯ จัดหาโปรแกรมสารสนเทศครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบัน  โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ลิขสิทธิ์ของ Sisa 
Education ซึ่งเป็น Software ระบบบริหารสถานศึกษาที่
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ  และเนื่องจากเป็น
ระบบ Web Base Real Time ดังนั้น  เมื่อมีการ Update 
ข้อมูลโดยหน่วยงานใด  ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงในทันที  
และส่งผลให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในทุกหน่วยงาน  โดย
หน่วยงานที่ใช้ระบบดังกล่าว  มีดังนี้ 
- งานทะเบียนงานหลักสูตรและวัดผล 
- งานพัฒนาวินัย/งานกิจกรรม 
- งานบัญชีและการเงิน 
- งานบุคคล/งานจัดซื้อ 
- ครูผู้สอน/บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
- ผู้ปกครอง/นักศึกษา 
     โดยวิทยาลัยฯ ก าลังพัฒนา ให้เป็นระบบ E-Collage 
เพ่ือให้มีเครื่องมือทันสมัย และมีการปรับปรุง วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศให้ดีอยู่เสมอ  

   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจาก
ภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
อย่างชัดเจน 
   (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป้องกัน
ไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
   (๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มีการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
• ผู้บริหารสามารถติดตามดูข้อมูลการบริหารงาน การจัด
กิจกรรม หรือข้อมูลการเรียนการสอนของครูและนักศึกษาได้ 
• ครูสามารถติดตามดูข้อมูลของนักศึกษาได้ 
• ผู้ปกครองสามารถเข้าดูข้อมูลของนักศึกษาได้ 
• นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ 
• นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีพ้ืนที่จัดเก็บ
และแสดงข้อมูลโฮมเพจ ภายใต้โดเมน 
http:/www.irpct.ac.th/name 
• การบริการผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคคลภายนอก ผ่าน 
facebook  และกลุ่มไลน์ ซึ่งมีการ Update ตลอดเวลา 

 
 



๕๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ เช่น  ภูมิทัศน์ สนามกรีฑาลู่วิ่ง  อาคารยิมเนเซียม  ห้องน้ า โรงอาหาร ฯลฯ 
๒. โครงการลานจอดรถนักศึกษา 
๓. งานซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า  รั้ว  ราวบันได  โทรศัพท์  ก าจัดปลวก  ฯลฯ 
๔. โครงการพัฒนาเว็ปไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ 
๕. โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯสู่ E-College 
๖. ค่าใช้จ่ายระบบป้องกันไวรัส 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ  ให้การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมเป็นประจ า ระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา และระบบการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อยู่ในสภาพใช้การได้ดี นักศึกษา 
ครู และบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

 ไมมี่ 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 



๕๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสาน
ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา  เช่น  โครงการขยายความร่ว มมือสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา  โครงการความร่วมมือ  
แลกเปลี่ยนครู  อาจารย์  และนักศึกษากับสถานบันหรือ
สถานประกอบการต่างประเทศ โครงการอนุมัติเปิดหลักสูตร
ทวิภาคี  ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึ กษาด้ านระบบทวิภ าคีห รื อด้ านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วน
ของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

วิทยาลัยฯ เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในส่วนของ
ทวิภาคี  
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีสัดส่วน  
ปวช. ๑ : ๔ 
ปวส. ๑ : ๕ 

๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วม
พัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน  เช่น โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชา  เช่น ช่างยนต์ -เทคโนโลยีการ
ท างานเครื่องยนต์  Comal-Rail Toyota แผนกบัญชี-การ
วิเคราะห์รายการทางการเงิน  Case  Stydy  Raito 

๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมี
สัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

๑: ๒๑ 

๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

จ านวน ๘  รายการ 

 



๕๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑. โครงการขยายความร่วมมือสถานประกอบการและสถานศึกษา 
๒. โครงการความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนครู  อาจารย์  และนักศึกษากับสถาบันหรือสถานประกอบการ

ต่างประเทศ  
๓. โครงการอนุมัติเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
๔. โครงการ AEC-Merit  Scholarship 
๕. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 
๖. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
 

ระดับคุณภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

จุดเด่น 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด ( มหาชน ) ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ มุ่งเน้นเพ่ือผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการ และสร้าง
โอกาสที่ดีส าหรับบุตรหลานชาวระยองที่จะได้เลือกเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในแต่ละปี บริษัทไออาร์
พีซี ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่อง เช่น  งบประมาณ  สถานที่ฝึกงาน   อาจารย์พิเศษ  
บริจาควัสดุอุปกรณ์ รับนักศึกษาเข้าท างาน ทุนการศึกษา   นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน  วิทยาลัยฯ มีหน่วยการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมบันทึกตกลง
ความร่วมมือ MOU กว่า ๖๐ หน่วยงาน เช่น โครงการ MERIT โครงการทุนอาชีวศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ,
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยและมูลนิธิปตท.พลังที่ยั่งยืน และการจัดกิจกรรมร่วมกันและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือให้การสนับสนุนต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชา 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและเหมาะกับผู้เรียน เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองลงมือปฏิบัติจริง  มี
กิจกรรมที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
และมีการบันทึกหลังการสอน 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอนทุกคน โดย
บันทึกการสอนหลังการสอนภายในสัปดาห์นั้นที่ท าการ
สอนเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป  
โดยบันทึกเกี่ยวกับ  รายละเอียดของการสอน  การ
สอดแทรกคุณธรรม  สื่อการสอน  การประเมินผล  
เป็นต้น 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน า
ผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้เครื่องมือ
การวัดผล/ประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย เช่น  
แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินผล
เป็นกลุ่ม  แบบประเมินชิ้นงาน  มีการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ  โดยมีการรายงานผลให้นักศึกษาทราบเป็น
ระยะๆ  โดยใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้า  Progress  
Chart  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับพฤติกรรม 



๕๕ 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
โดยจัดการนิเทศการสอนภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
นอกจากนั้นวิทยาลัยฯยังให้ผู้เรียนประเมินครูผู้สอน
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้งเพ่ือให้มีเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปญัหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  
ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา  
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษา 
หรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) การระบุปัญหา   
(๒) การระบุวัตถุประสงค์   
(๓) วิธีการด าเนินการ   
(๔) การเก็บข้อมูล   
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน  
ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 
๑ รายวิชา โดยมีการน าเสนอเป็นงานวิจัยเต็มรูปแบบ  
๕  บท  ซึ่งด าเนินการดังนี้  
๑. กิจกรรมสนับสนุนผลงานวิจัยครู เพ่ือเผยแพร่ระดับ
สถานศึกษา  จังหวัด  ภาค  ชาติ 
๒. มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครูในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นงบประมาณการจัดท า คณะกรรมการ
ประเมินผล 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. โครงการประกวดผลงานวิจัยครูภายใน/ภายนอก 
๒. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และผลผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๓. เงินรางวัลประกวดผลงาน 

 
ระดับคุณภาพ 

  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
  



๕๖ 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนผลงานครู หรือผลงานจากการวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการของครู 
เผยแพร่ผลงานให้เกิดประโยชน์ 

-การจัดประกวดผลงานวิจัยครู ระดับสถานศึกษา 
-การจัดประกวดผลงานวิจัยครู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
-การจัดประกวดผลงานวิจัยครู ระดับระดับภาค ชาติ 
ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาจัดท าผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ให้กับครูจัดสรรงบประมาณ

อย่างเป็นระบบ ยุติธรรม ตรวจสอบได้และส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมีค าสั่งมอบหมายงานความ
รับผิดชอบ ประชุม การด าเนนิงานร่วมกันคิดและปฏิบัติ และรายงานผลการปฎิบัติงานตามระบบ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
.  ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรส่งเสริมให้ครูมีวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือวิจัยเชิงคุณภาพให้มากข้ึนเพ่ือต่อยอดจากผลงานของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

วิทยาลัย ฯ จะมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ทุก ๓ ปี 
แต่ละรายวิชา ครูมีความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาสามารถปรับปรุงได้ในแต่ละภาคเรียนเพ่ือแก้ไขข้อ
บกพร้องและปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการและเพ่ือให้ผู้เรียน มีการความสามารถ
ตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครู
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาโดยมีผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าแผนงาน หัวหน้า
แผนกหลักสูตร ครู และตัวแทนสถานประกอบการร่วมเป็น
คณะกรรมการมาท าการวิเคราะห์และเลือกรายวิชาที่
สอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการและ
สถานการณ์ปัจจุบัน มาร่วมการพัฒนา 

๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและก ากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 

วิทยาลัยฯ มีสื่อการสอนที่ได้จากการผลิตสื่อเองหรือสื่อจาก
โลกออนไลน์ เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ รวมถึงสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ที่วิทยาลัยสั่งซื้อมาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในปี 
๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ   เป็นเงิน ๒๐ ล้านบาทในการ
พัฒนาด้านนี้โดยตรง 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

วิทยาลั ย  ฯ  ก าหนดให้ ครู ผู้ ส อน  จั ดท า ใบรายงาน
ความก้าวหน้าของการเรียนของนักศึกษา เป็นรายบุคคลทุก
แผนกวิชา ทุกรายวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลแสดงความก้าวหน้า 
ทางการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน ก าหนดให้มีการบันทึก
หลังการสอน และครูผู้สอนจะน าผลไปเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการสอนเพ่ือสามารถพัฒนาการเรียนของนักศึกษาได้
ทุกคน 

  



๕๘ 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม
ประเด็นการประเมินข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯ มีรายวิชาที่มีการพัฒนาปรับปรุงและมีการพัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบการ จัดหาสื่อที่ทันสมัย พัฒนาสื่อ ไม่
ว่าจะเป็นสื่อทางเว็ปไซต์ หรือผลิตเอง  หรือสื่อวัสดุฝึก 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ทันสมัยมาจัดให้นักศึกษาได้ครบถ้วน
สมบรูณ์ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนารายวิชาต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. บัญชีการใช้แผนการสอน  แผนการสอน บันทึกการสอน 
๒. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
๓. โครงงานสิ่งประดิษฐ์  การกประกวดผลงานโครงงาน 
๔. การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC 
๖. การประกวดการน าเสนอ KM  และสมุดฝึกงาน 
๗. รายงานผลการนิเทศฝึกงาน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
  



๕๙ 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ มีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ  เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน  
จัดท าแผนการเรียนตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ.๒๕๕๗  มีการติดตามผล  ประเมินผล  อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการนิเทศการสอนทั้งในวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ  มีคณะกรรมการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง  และน าผลมาพัฒนาหลักสูตร  ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  ได้แก่  พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรจัดท างานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้มากข้ึนจากเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ไม่มี 
ทวิภาคีเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียน
ไ ด้ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหน่วยงานที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียน
ทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสมโดยผลงานที่ เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 

ร้อยละ  ๙๓.๔๗ 

๔. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนดโดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

ร้อยละ  ๙๘.๑๗ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียน
ได้ รับรางวั ลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๑.๕๗ 

 
 
 
 



๖๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑. กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
๒. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. โครงงานสิ่งประดิษฐ์  การประกวดผลงานโครงงาน 
๔. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และผลผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๕. เงินรางวัลประกวดผลงาน 

 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๔ ขอ้ ๔ ด ี
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยฯส่งเสริมสนับสนุนผลงาน นักศึกษา  จากการท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ หรือผลงาน
จากการวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา ท าให้ได้รับรางวัลจาการการน าผลงานไปเผยแพร่ จน
เป็นที่ยอมรับ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมการจัดท าสิ่งประดิษฐ์/ผลงานนักศึกษาและหาเวทีการเผยแพร่ให้มากข้ึน 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 
๖ กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
๒,๐๐๙  คน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 
๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 
๕ กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
๑,๙๘๙  คน 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีีาและนันทนาการไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 
๕ กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
๑,๗๘๙  คน 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 
๕ กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
๒,๑๖๔  คน 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 
๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 
๕ กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
๔๙๖  คน 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

๑. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๒. โครงการแห่เทียนพรรษา 
๓. โครงการหล่อเทียนพรรษา 
๔. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
๕. โครงการไหว้ครู 
๖. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
๘. โครงการแข่งขันกีีาภายใน 
๙. โครงการ SMART Health 
๑๐. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

  



๖๓ 

 

๑๑. ผลการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
๑๒. โครงการประกวดการน าเสนอ KM และสมุดฝึกงาน 
๑๓. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
๑๔. โครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มผีลตามประเดน็การประเมนิ ๕ ขอ้ ๕ ดมีาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นล าดับต้นๆ 
นักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน จะได้รับการปฐมนิเทศและเข้าค่ายอบรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และอ่ืนๆ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกคน ในระหว่างด าเนินการสอน ครูผู้สอนจะให้
การอบรม สั่งสอน ปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ เช่นกัน นอกจากนี้ ในระหว่างปีการศึกษาจะด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลา ปีละหลายโครงการ เช่น โครงการ Diamond of IRPCT โครงการ Change to be 
SMART Student ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องจัดท าแฟ้มสะสมงาน Portfolio Student Pass Port 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท างาน  จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่จบการศึกษา  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ทุกคน โดยนักศึกษามีความตั้งใจปฏิบัติงานช่วยเหลือวิทยาลัยฯ ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
อย่างมีความสุข สามารถถ่ายทอดความรู้จากการเรียนภายในวิทยาลัยสู่การปฏิบัติช่วยเหลือชุมชน ด าเนินการซ่อม
สร้างในค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อ โครงการพัฒนาโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน ภาคตะวันออก เป็นต้น 

 
 
 
 



๖๔ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

วิทยาลัยฯ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยมีการก ากับดูแลตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าผลการประเมิน 

๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในส่งต้นสังกัดและรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ รับทราบทุกปี 

๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
๑. งานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
๒. การจัดแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๙ 
๓. งานสรุปผลงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
๔. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
๕. โครงการพัฒนาทีมงานประกันคุณภาพ 
๖. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๗. เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ , ๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ๔ คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏบิตัติามประเดน็การประเมนิ ขอ้ ๑, ๒, ๓ , ๔ และ ๕ ๕ ดมีาก 

 
 จุดเด่น 

มีคณะท างานรับผิดชอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกฝ่ายรับรู้ และเข้าใจการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  แต่ละโครงการแผนกเป็นผู้ประเมินโครงการ  โดยใช้รูปแบบแตกต่างกัน เช่น การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ส่วนในระบบกลไก
การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  ประกอบไปด้วยคณะท างานรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMC)  มีหน้าที่บริหารงานคุณภาพ 
๒. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ (SDC) มีหน้าที่พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ 
๓. คณะอนุกรรมการควบคุมเอกสารระบบงานและสารสนเทศ (DCC) มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมเอกสารทุก

หน่วยงาน 
๔. คณะอนุกรรมการตรวจผลการปฏิบัติงาน ( IAC) มีหน้าที่ตรวจติดตาม  และรายงานผลการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่าง ๆ 
 



๖๗ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา 
/ไม่พัฒนา ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๔    
ดี    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

๔    
ดี    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ๔    
ดี    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

๕    
ดีมาก    

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

๕    
ดีมาก    

 



๖๙ 

 

จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

๑๓ - - 
 
  



๗๐ 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
- - 

 
 จุดเด่น 
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ๔ ดี 
มาตรฐานที่ ๒  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖  ๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ๕ ดมีาก 
มาตรฐานที่ ๔  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  - - 

 
 ๕.๑.๑ ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”    จ านวน .............๑๐...... ตวับง่ชี ้
 ๕.๑.๒ ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”     จ านวน .............๓......... ตวับง่ชี ้
 ๕.๑.๓ จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยู่ในระดบัคณุภาพ “พอใช้”   จ านวน ..............-.......... ตวับง่ชี ้
 ๕.๑.๔ จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยู่ในระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน ..............-.......... ตวับง่ชี ้
 ๕.๑.๕ ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”  จ านวน ..............-.......... ตวับง่ชี ้ 



๗๒ 

 

๕.๒ สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๕.๒.๑ จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทั้งรอบสาม  ด้านการอาชีวศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ระดับคุณภาพดีมาก ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ในปีการศึกษา ๒๕๔๓,๒๕๔๙ 
และ ๒๕๕๓  ผลจากการจัดการศึกษา    ได้อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัลพระราชทาน      ๓ ครั้ง  ติดต่อกัน ภายใน  
๑๐   ปี      เป็นผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน  และ เข้ารับพระราชทานรางวัลเมื่อ  วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และในปีการศึกษา 
๒๕๕๘   ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Excellence) การประเมินสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษา
ตัวอย่างส าหรับ Try  Out  เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  

๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

ไม่มี 
  

๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

วิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาสู่การยกระดับ
การศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  

 
๕.๒.๔ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 

ควรเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชนและความต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีบนฐานความรู้
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  และตอบสนองต่อกลุ่มวัฒนธรรมย่อยตามอาชีพ  เชื้อชาติ  ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม  เป็นต้น 
 
 

 
 

 




