
 

 

  

 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป�การศึกษา 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ) 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 330 หมู1 10 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  ป�พุทธศักราช 2542  ได�บรรจุ เรื่อง มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพไว�ในหมวด 6  มาตราท่ี  45 -51 โดยกําหนดให�สถานศึกษาดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   เสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัดและเป7ดเผยต�อสาธารณชน (มาตรา 48)  ทุกป�   

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 7 (3) แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  

พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงให�ใช�มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

             วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ จึงได�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  
ดังกล�าว โดยได�กําหนดเปAนนโยบายของวิทยาลัย ฯ ให�ดําเนินการประกันคุณภาพ   ตามมาตรฐาน 
อาชีวศึกษา  อย�างต�อเนื่องทุกป�  และในป�การศึกษา 2558  ได�ดําเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  ประกอบด�วย  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ�งชี้  ดังนี้   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ@  งานสร�างสรรค@ หรืองานวิจัย  การปลูกฝGงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเปAน
พลเมืองไทยและพลโลก และการประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  การบริการวิชาชีพสู�สังคม  
นวัตกรรมและการวิจัย ภาวะผู�นําและการจัดการ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ได�ดําเนินการประเมินตามเกณฑ@การประเมินในแต�ละมาตรฐาน และนําผลการประเมินดังกล�าว
ไปใช�เปAนข�อมูลเบ้ืองต�นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต�อไป 
                รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จึงเปAนการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ป�การศึกษา  2558   ท่ีผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือนําไปใช�เปAนแนวในการ
พัฒนาการศึกษาในป�ต�อไป  

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ) 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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 ภาคผนวก     
  1. มติคณะกรรมการบริหารให�ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
  2. ตัวอย�างความสอดคล�องระหว�างตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน 

    คุณภาพภายใน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล 
  3.  รายชื่อคณะผู�จัดทํา 
       

 



 

 

บทสรุปผู:บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ�งชี้ 
1.1 ตัวบ�งชี้ผ�านเกณฑ@การประเมิน    จํานวน  34  ตัวบ�งชี้ 
1.2 ตัวบ�งชี้ไม�ผ�านเกณฑ@การประเมิน    จํานวน   -   ตัวบ�งชี ้   

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานท่ีผ�านเกณฑ@การประเมิน จํานวน  35  มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานท่ีไม�ผ�านเกณฑ@การประเมิน จํานวน   -    มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ�านเกณฑ@การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน�วยงานต�นสังกัด 
          �  ผ�านเกณฑ@การประเมิน                        �  ไม�ผ�านเกณฑ@การประเมิน 
จุดเด1น   
 งานบริการชุมชน 
 การจัดกิจกรรมร�วมกับชุมชน ส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
จุดควรพัฒนา   
           งานวชิาการและนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา การนําสิ่งประดิษฐ@ งานวิจัย ไปใช�ในการพัฒนา
ชุมชนและการให�บริการวิชาชีพแก�ชุมชนให�มากข้ึน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต     
 ส�งเสริมงานวิชาการ สร�างจุดเด�นของวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาให�มีคุณภาพ คุณธรรม ตรงตาม
ความต�องการของตลาดแรงงาน 

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

1 5 5 5 4 4  4 5 5    37 4.11 

2 5 5 5 5 5        25 5 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 58 4.83 

4 5            5 5 

5 5 5           10 5 

6 5 5 5 5         20 5 

7 5 5           10 5 

มาตรฐานท่ี 

ตัวบ1งชี้ท่ี 



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจําป�การศึกษา 2558 
 

ตอนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

1. ข:อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ [รหัสสถานศึกษา 34100047] 
 ท่ีตั้ง   เลขท่ี 330 หมู�ท่ี 10 ถนนสถลมาร@ค ตําบลเมืองเดช 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย@ 34160 
โทรศัพท@ 045870026 
โทรสาร  045870027 
E-mail  r_tech09@hotmail.com 
Website http://www.rptech.ac.th 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต  5  

  สังกัด     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. ข:อมูลด:านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสังคมของชุมชน ท่ีต้ังอยู�ภายในชุมชนบ�านหนองสําราญ ตําบลเมืองเดช   
 อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  เปAนชุมชนเกษตรกรรม ในเขตปกครองของ 
 องค@การบริหารส�วนตําบลเมืองเดช ห�างจากอําเภอเดชอุดม 6 กิโลเมตร ใกล�วัด 
 บ�านหนองสําราญ โรงเรียนบ�านหนองสําราญซ่ึงเปAนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 ขนาดเล็ก และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน อําเภอเดชอุดมเปAนศูนย@กลางการคมนาคมระหว�าง 
 อําเภอต�างๆ ทําให�การพาณิชยกรรม การค�า กิจการต�างๆ มีความคล�องตัว เปAน 
 ศูนย@กลางซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค�าทางด�านพาณิชยกรรม การเกษตร และบริการ 
 อ่ืนๆ  ประชากรภายในชุมชนบ�านหนองสําราญประกอบอาชีพเกษตรกรร�อยละ  
 80 รับราชการร�อยละ 5 รับจ�าง ร�อยละ 5 อ่ืนๆ ร�อยละ 10 
2.3  ข�อมูลของผู�ปกครอง เช�น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได�เฉลี่ยต�อป� ฯลฯ 
 ผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@โดยส�วนใหญ�จบ 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ�าง รายได� 
 เฉลี่ยต�อป� 30,000 บาท 
 
 
 
 

 



 

 

3. ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ ต้ังอยู�เลขท่ี 330 หมู�ท่ี 10 ถนนสถลมาร@ค บ�านหนองสําราญ     

ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บนเส�นทางเดชอุดม-อุบลราชธานี ห�างจากตัวอําเภอเดช
อุดม 6 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น  15  ไร�   2  งาน  42   ตารางวา   เปAนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได�รับอนุญาตจัดต้ังจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 4/2540 ทําการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาบริหารธุรกิจและ 
ช�างอุตสาหกรรม 
  การดําเนินงานครั้งแรกใช�ชื่อว�า “โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจราชพฤกษ@” มี  
ดร.มงคลรัตน@  ป7ยะนันท@ เปAนผู�รับใบอนุญาต นางสาวลัคนา  ทับทิม เปAนผู�จัดการ นายชาติชาย ป7ยะนันท@ 
เปAนครูใหญ�คนแรก ต�อมามีการปลี่ยนแปลงผู�บริหารเปAน นายเหรียญ เพ็ชรฤาชา นายชัชวาล โพธิ์ทองและ
นางสาวศิริวาสน@ นนทการเปAนครูใหญ�คนสุดท�ายก�อนเปลี่ยนตําแหน�งผู�บริหารเปAนผู�อํานวยการ นอกจากนั้น
ยังได�เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปAน  “โรงเรียนเทคโนโลยีราชพฤกษ@” จนถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงได�รับ
อนุญาตให�ใช�ชื่อเปAน “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@” ชื่อภาษาอังกฤษ   “    RATCHAPRUEK 
TECHNOLOGICAL COLLEGE  ”   ตามใบอนุญาตเลขท่ี อบ (5) 061/2554   ปGจจุบันมี    ดร.มงคลรัตน@ ป7
ยะนันท@  เปAนผู�รับใบอนุญาต  นางสาวศิริวาสน@  นนทการ  เปAนผู�จัดการ   นายยุทธการ  ป7ยะนันท@       เปAน
ผู�อํานวยการ 
 การบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ มีรูปแบบเปAนนิติบุคคล โดย บริษัท สหมงคลธุรกิจ 
จํากัด ต้ังอยู�เลขท่ี 57/1ถนนสกล-อุดร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
มี ดร.มงคลรัตน@ ป7ยะนันท@ เปAนประธานกรรมการ นายประดิษฐ@ ไขแสง และ นายชัชวาลย@ แจ�งไชย เปAนรอง
ประธานกรรมการ นางสาวลัคนา ทับทิม เปAนผู�จัดการ ในการดําเนินการจัดต้ังโรงเรียน บริษัท สหมงคลธุรกิจ 
จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล�านบาท เบ้ืองต�นได�รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 50% ใน
การก�อสร�างอาคารและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ@ต�างๆ จนทําให�มีความเจริญก�าวหน�ามาโดยลําดับ 
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4. โครงสร:างการบริหารของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรั้บใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝzายแผนงานและ 
ความร�วมมอื 

ฝzายพัฒนากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ฝ่ายวชิาการ 

- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ@ 
- แนะแนวการศึกษาต�ออาชีวศึกษา 
- งานยานพาหนะ 

 
 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานศูนย@ข�อมูลสารสนเทศ 
- งานความร�วมมือ 
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ@ 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
- งานส�งเสริมผลิตผล การค�า และ

ประกอบธุรกิจ 

- งานกจิกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 
- งานครทูี่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา

งาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานบริการชุมชน 
- งานคลินกิคุณธรรม 
- งานนกัศึกษาวชิาทหาร 
- งานประชาสัมพันธ@ 
- งานวิทยุเพ่ือการศึกษา 

- แผนกวิชา 
แผนกวิชาอุตสาหกรรม 
   สาขาวชิาไฟฟPากําลัง 
   สาขาวชิาอิเล็กทรอนกิส@ 
แผนกวิชาพาณิชยกรรม 
   สาขาวชิาคอมพิวเตอร@ฯ 
   สาขาวชิาการบัญชี 

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- งานวัดผลและประเมนิผล 
- งานวิทยบรกิารและห�องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
- งานส่ือการเรียนการสอน 
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 ข:อมูลด:านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปGจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดต้ังของสถานศึกษากําหนด 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน�งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการดํารง ตําแหน�ง 
1 ดร.มงคลรัตน@  ป7ยะนันท@ ประธานคณะกรรมการ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
2 นางสาวศิริวาสน@  นนทการ รองประธานกรรมการ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
3 ดร.ไพโรจน@  เพชรสังหาร กรรมการ /ผู�ทรงคุณวุฒิ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 

4 ดร.เริงฤทธิ์  พลนามอินทร@ กรรมการ/ ผู�ทรงคุณวุฒิ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
5 นายพุทธการ  มาลาสาย กรรมการ/ตัวแทนชุมชน 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
6 นายจํารัส  พิศสวาส กรรมการ/ตัวแทนผู�ปกครอง 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
7 นางปานพร  หม่ืนสุข กรรมการ/ตัวแทนครู 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
8 นายธนวัฒน@  ไขแสง กรรมการ/ตัวแทนครู 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
9 นายยุทธการ  ป7ยะนันท@ กรรมการ/เลขานุการ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 
10 นางสาวลัคนา  ทับทิม กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 1 ก.พ. 2558 -31 ม.ค.2561 

  
  5.2  ผู�รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล ดร.มงคลรัตน@  ป7ยะนันท@ 

โทรศัพท@ 08-3344-5562 E- mail :  tok_golf@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา วัฒนธรรมศาสตร@ 
ดํารงตําแหน�งนี้ตั้งแต� 2 พฤษภาคม 2540 

  5.3  ผู�จัดการ  ชื่อ – สกุล นางสาวศิริวาสน@  นนทการ 
โทรศัพท@ 0862563993 E- mail : nsiriw@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน�งนี้ตั้งแต� 1 กุมภาพันธ@  2556 

5.4  ผู�อํานวยการ  ชื่อ – สกุล นายยุทธการ  ป7ยะนันท@ 
โทรศัพท@ 08-1547-9461 E- mail :  yudtakarn1234@yahoo.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน�งนี้ตั้งแต� 1 กุมภาพันธ@  2556 
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6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ  
(ป�ท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ป�การศึกษา 2558) 

ประเภท
บุคลากร 

จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจํ
า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
1มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว

1าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู:รับใบอนุญาต 1     1    

ผู:จัดการ 1   1   1   

ผู:อํานวยการ 1   1    1  

ครู 14 13 1 14 1  1 12 1 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

3     1  2  

บุคลากร
สนับสนุน 

3        3 

รวม 17 13 1 16 1 1 1 14 4 
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจํ
า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
�มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ํา
กว

�าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

 

 

4 

 

สาขางานคอมพิวเตอร)ธุรกิจ 

   สาขางานการบัญชี 

4 

2 

4 

2 
 

2 

1 

2 

1 
  

4 

2 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟHาและ
อิเล็กทรอนิกส) 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

2 

  

 

 

3 

 

 

1 

สาขางานไฟฟHากําลัง 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส) 

2 

3 

2 

3 
 

 

3 

2 

 
  

1 

2 

1 

 

หมายเหตุ  ให�สถานศึกษารายงานให�ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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7. จํานวนผู:เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันป�   
(ป�ท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ป�การศึกษา 2558 ) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นป� 
รวม 

1 2 3 
ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิ

ภาคี 
ปกติ ทวิภาคี 

ผู�เรียนรวมท้ังสถานศึกษา 291 - 310 - 69 - 670 - 
ปวช. 196 - 210 - 69 - 475 - 
ปวส. 95 - 100 - - - 195 - 
ปวช.  แยกตามประเภทวิชา               
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟPาและอิเล็กทรอนิกส@ 
   สาขาไฟฟPากําลัง 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส@ 

 
 

45 
85 

 
 
- 
- 

 
 

61 
78 

 
 
- 
- 

 
 
- 

33 

 
 
- 
- 

 
 

106 
196 

 
 
- 
- 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
สาขาวิชาพณิชยการ         
  สาขางานคอมพิวเตอร@ธุรกิจ 42 - 40 - 31 - 103 - 
  สาขางานการบัญชี 45 - 25 - - - 70 - 
         
รวม 207 - 204 - 64 - 475 - 
ปวส. แยกตามประเภทวิชา         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
สาขาวิชาไฟฟPาและอิเล็กทรอนิกส@         
  สาขางานไฟฟPากําลัง 22 - 24 - - - 46 - 
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส@ - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
สาขาวิชาพณิชยการ         
   สาขางานคอมพิวเตอร@ธุรกิจ 45 - 40 - - - 85 - 
   สาขางานการบัญชี 
รวม 

28 
95 

- 
- 

36 
100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

64 
195 

- 
- 

 

หมายเหตุ    กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ 
เช�น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ@ ของให�สถานศึกษารายงานจํานวน
ผู�เรียน แต�ละวิธีการจัดการเรียนการสอน ด�วย 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู�บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู�เรียน ซ่ึงเปAนท่ียอมรับของสังคมในรอบป�
การศึกษา) 
 
สถานศึกษา  
 1. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนคลินิกคุณธรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ 
 2. อําเภอเดชอุดม ให�ความไว�วางใจวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@จัดงานประจําป� งานกาชาด
ประจําป� 2558 
 3. ชุมชนวัดเมืองเดช ให�ความไว�วางใจให�วิทยาลัยฯ จัดขบวนแห�เทียนเข�าพรรษา ประจําป� 2558 
 4. ชุมชนวัดเมืองเดช ให�ความไว�วางใจให�วิทยาลัยฯ จัดขบวนแห�ในงานบุญมหาชาติประจําป� 2558 
 5. ชุมชนบ�านหนองสําราญ ให�ความไว�วางใจให�วิทยาลัยฯ จัดการแสดงและขบวนแห�ในงานบุญ
มหาชาติประจําป� 2558 
 
ผู�บริหาร  
 1. ดร.มงคลรัตน@ ป7ยะนันท@ ผู�รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ ได�รับเกียรติคุณบัตร 
กรรมการผู�แทนผู�รับใบอนุญาต ในคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
ครู - 
นักเรียน/นักศึกษา   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ ส�งเสริมผู�เรียนให�เรียนรู�อย�างหลากหลาย ป�การศึกษา 2558  
วิทยาลัยส�งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข�าร�วม การแข�งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 30  จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห�ง
ประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกุสุมภ@ และวิทยาลัยพาณิชยการปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว�าง
วันท่ี 27-28 มกราคม พ.ศ.2559 มีนักเรียนนักศึกษาได�รับรางวัล ดังนี้ 
 1. นายนพฤทธิ์  วรรณยิ่ง  ได�รับรางวัลเหรียญทอง วิชาการติดต้ังไฟฟPาภายในอาคาร 
 2. นายวิษณุ  สุดายงค@  ได�รับรางวัลเหรียญทอง รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม                 

3. นายนิวัฒน@  เวียงอินทร@  ได�รับรางวัลเหรียญทอง รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม 
4. นางสาวสุกัญญา  คําทอง ได�รับรางวัลเหรียญทอง รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม 
5. นางสาวญาณิศา  บุญสะทา ได�รับรางวัลเหรียญทอง รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม 

 6. นางสาวทิพวรรณ  สะเทือน ได�รับรางวัลเหรียญทอง รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม 
7. นางสาวจิราภรณ@  ดอนเมืองพรม ได�รับรางวัลเหรียญเงิน รายวิชา Photoshop CS 6 
8. นายติพัด  อินตา  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน รายวิชาโทรคมนาคม 
9. นายสุรชัย  พิศสวาส ได�รับรางวัลเหรียญเงิน รายวิชาโทรคมนาคม 

           10. นางสาวสุภัสสร  การะปGงหา  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  รายวิชา Photoshop CS6 
           11. นายวุฒิไกร  นามศรีหาร  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  รายวิชาเครื่องเสียง   
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9. เปPาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     สรุปเปPาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป�
การศึกษา 2558  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  

ท่ี มาตรฐาน เปPาหมาย 
1 ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา ทุกตัวบ�งชี้มีผลการประเมินอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทุกตัวบ�งชี้มีผลการประเมินอยู�ในระดับดีข้ึนไป 

   
  
            ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา ผู�เรียนแต�ละหลักสูตร (ปวช. ปวส.) ร�อยละ 60 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป สถานประกอบการ ชุมชน หน�วยงานมีความพึงพอใจต�อผู�เรียนมาก (ดี) ผู�เรียนทุก
ระดับร�อยละ 70 ผ�านเกณฑ@การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมีคะแนนเฉลี่ย V-NET สูงกว�าป�การศึกษา 
2557 ผู�สําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรร�อยละ 80 เม่ือเทียบกับแรกเข�า ผู�สําเร็จการศึกษาร�อยละ 80 ได�งานทํา
หรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต�อ ภายใน 1 ป� และผู�ประกอบการหน�วยงานมีความพึงพอใจต�อคุณภาพของ
ผู�สําเร็จการศึกษาในระดับมาก 
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ตอนท่ี 2  
การดําเนินงานของสถานศึกษา  

 
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
    1.1 ปรัชญา  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@บริหารงานภายใต�ปรัชญา “คุณธรรมนําความรู�สู�
อาชีพ” โดยมีคติพจน@ “เน�นคุณธรรม เสริมปGญญา พัฒนาคนรุ�นใหม� ให�ประสบการณ@” 

     1.2  วิสัยทัศน)    
          วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ@ เปAนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู�เรียนมี
สมรรถนะสูงเปAนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ครูและบุคลากรมีความรู�ความสามารถสอดคล�องกับภาระ
งาน มีนวัตกรรมท่ีได�รับการยอมรับจากสังคม 
 
     1.3 เอกลักษณ) 

       ทักษะดี มีจิตอาสา    
    

      1.4. อัตลักษณ) 
     คุณธรรมนําความรู� สู�อาชีพ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. แผนปฏิบัติการประจําป�ของสถานศึกษา  

                 แผนปฏิบัติการประจําป�ของสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับปรัชญา วิสัยทัศน@สามารถนําเสนอได�
เพ่ือให�การดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จึง
กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร@การพัฒนา   

พันธกิจ ยุทธศาสตร@ เปPาประสงค@ ตัวช้ีวัด เปPาหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัววัดของ
โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนา
คุณภาพและ
ผลิต
นักศึกษา
ด�านวิชาชีพ
ทุกระดับ  

 ส�งเสรมิ
ผู�เรยีนให�มี
คุณภาพ มี
สมรรถนะใน
สาขาวิชาชีพ 

ผู�เรยีนมี
คุณภาพ 
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
สาขาวิชา มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค"  

การวัด
ความสําเร็จ
ของ
เป'าประสงค"ท่ี
เป*นรูปธรรม 

-ผู�เรียน
ร�อยละ 80 
มีคะแนน
เฉลี่ย
สะสม 
2.00 ข้ึน
ไป 
- ผู�เรียน
ร�อยละ 80 
ผ5านเกณฑ"
การ
ทดสอบ
ระดับชาต ิ

- พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
-สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ"ฝ<กท่ี
ทันสมัยและ
เพียงพอ 

- ผู�มีส5วน
เก่ียวข�องมีความ
พึงพอใจต5อ
ผู�เรยีนไม5น�อย
กว5าร�อยละ 80  
- สถาน
ประกอบการมี
ความพึงพอใจต5อ
ผู�สําเร็จ
การศึกษาไม5น�อย
กว5าร�อยละ 80 

พัฒนา
สถานศึกษา
ให�เปAนแหล�ง
บริการ
วิชาการแก�
ชุมชน 

บริการ
วิชาการแก�
ชุมชน และ
ผู�สนใจ 

วิทยาลัยเปAน
แหล�งเรียนรู� 

ชุมชนและ
ผู�สนใจเข�ารับ
บริการ
วิชาการจาก
วิทยาลัย 
เพ่ิมข้ึนไม�
น�อยกว�าร�อย
ละ 10 

วิทยาลัย
เปAนแหล�ง
เรียนรู�ท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ให�บริการ
วิชาการแก�
ชุมชน 
1. กิจกรรม

ให�บริการ
ฝ�กอบรม
วิชาชีพแก�
คนใน
ชุมชน 

2. กิจกรรม
ให�บริการ
ตรวจสอบ 
ตรวจซ�อม
ระบบไฟฟPา 
คอมพิวเตอ
ร@แก�
หน�วยงาน 
ชุมชน 

-ชุมชนรับการ
บริการวิชาการ
ไม�น�อยกว�า 15 
ชุมชน/
หน�วยงาน 
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 เพ่ือให�การดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร@การ
พัฒนา โดยสามารถบรรยายเปAนตารางหรือแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของพันธกิจ  ยุทธศาสตร@  
เปPาประสงค@  ตัวชี้วัด  เปPาหมาย  โครงการ/กิจกรรม  และตัววัดของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวอย�างความ
สอดคล�องของวิสัยทัศน@ พันธกิจ เปPาประสงค@ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  

 
 

 3. รายงานด:านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ป�การศึกษา 2558  

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ) 

งบประมาณรับ - จ1าย ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 -30 เมษายน 2559 

รายรับ รายจ1าย 

 

 
หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท  

- ค�าธรรมเนียมการศึกษา    387,500.- - เงินเดือนครู 1,818,864.-  

- ค�าธรรมเนียมอ่ืน     10,850.- - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน   462,000.-  

- เงินอุดหนุนเปAนค�าใช�จ�ายรายหัว
นักเรียน 

8,075,231.- - ค�าตอบแทนครูและบุคลากร 1,000,000.-  

- เงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรีฯ 2,228,605.- - งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี   375,000.-  

- เงินอุดหนุน คลินิกคุณธรรม   70,000.- - งบจัดหา/พฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ@ 
สื่อการสอน  วัสดุฝ�ก 

    - สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

    - สําหรับการบริการวชิาการและ
วิชาชีพ 

    - สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป 

 

 

   350,000.- 

   150,000.- 

 

   179,903.- 

 

- เงินบริจาค 25,000.- - งบในการส�งเสริม สนับสนุนให�ครู
และผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งาน
สร�างสรรค@ หรืองานวิจัย 

 

 

 

50,000.- 
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รายรับ รายจ1าย 

 

 
หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท  

- รายได�หรือมูลค�าของผลผลิต ผลงาน
จากการใช�วัสดุฝ�กในการจัดการเรียน
การสอน 

   172,300.- - งบดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด�านการปลูกฝGงจิตสํานึก
และเสริมสร�างความเปAนพลเมืองไทย
และพลโลก 

 

 

   50,000.- 

 

  - งบพัฒนาบุคลากร   100,000.-  

  - ค�าสาธารณูปโภค    111,000.-  

- อ่ืนๆ  - ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ด    44,343.-  

รวมรับ 10,797,186.- รวมจ1าย  4,591,110.-  
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 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข:อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล1าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข:อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 

เม่ือวันท่ี 26-28 มิถุนายน 
2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโครงการความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ และดําเนินการอย�างจริงจัง เพ่ือสนับสนุน
ให�ผู�เรียนได�ฝ�กประสบการณ@จริง 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาควรกําหนดนโยบาย และให�มีแผนงาน
โครงการทีชัดเจนในการจัดให�ผู�เรียนพัฒนาความรู�และ
ทักษะท่ีจําเปAนในการทํางาน และจัดให�ผู�เรียนชั้นป�
สุดท�ายเข�าสอบ V-NET ให�ได�มากท่ีสุด เพ่ือนําผลการ
สอบมาใช�ในการพัฒนาผู�เรียนต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยจัด
โครงการเครือข�าย
ทางการศึกษา มี
การประสานสถาน
ประกอบการ 
หน�วยงานเพ่ือให�
ผู�เรียนได�ฝ�กงาน 
ฝ�กประสบการณ@
วิชาชีพ และศึกษา
ดูงาน 

 

วิทยาลัยฯ จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจําป� โดยการมี
ส�วนร�วมของผู�มี
ส�วนเก่ียวข�อง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให�
เกิดประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมความ
ม่ันใจให�กับผู�เรียน 
ผู�ปกครองและผู�มี
ส�วนเก่ียวข�อง
ต�อไป 
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ข:อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล1าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข:อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
ต�นสังกัด 

เม่ือวันท่ี 6-8 สิงหาคม 2555 

สถานศึกษาควรประสานงานหน�วยงานต�นสังกัด เพ่ือ
ประเมินคุณภาพภายในอย�างจริงจัง และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดย
การจัดหาทุนการศึกษาต�อ ทุนวิจัย เพ่ือสนับสนุนให�
บุคลากรสร�างสรรค@นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานวิจัย โดย
อาศัยความเข�มแข็งของการบริหารจัดการ การจัดระบบ
ความร�วมมือกับชุมชน องค@กรภายนอกและคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

การสนับสนุนให�ผู�เรียนสร�างสรรค@โครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ@ของครูและผู�เรียนควรมีการกําหนด
เปPาหมายให�ชดเจน ตามเกณฑ@คุณภาพท่ีกําหนดไว� โดย
วิทยาลัยฯ ฝzายวิชาการ แผนกวิชา และครูผู�สอน 
โดยเฉพาะการนําผลงานไปใช�ประโยชน@ให�เปAนส�วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯ 
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติการ
ประจําป� รายงาน
การดําเนินงานต�อ
หน�วยงานต�นสังกัด
ตามกําหนดเวลา 

วิทยาลัยฯ จัด
โครงการพัฒนา
บุคลากรโดย
มุ�งเน�นการสรรหา 
รักษาไว� และให�
ขวัญกําลังใจ 
ส�งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให�มี
ความรู� 
ความสามารถให�
เหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

กําหนดให�มีการ
พัฒนานวัตกรรม
และกระบวนการ
ปฏิบัติท่ีดี(Good 
Practice เปAน
ภารกิจของการ
ดําเนินงานอย�าง
เปAนรูปธรรมและ
พัฒนาการ
ดําเนินงานตาม
กระบวนการ 
PDCA 



 

 

ข:อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล1าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข:อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

- การดําเนินการด�านการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให�มีเอกสารร�องรอยการดําเนินการให�
ชัดเจน ถูกต�อง สรุปรายงานต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

- จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียนให�เข�มแข็ง จัดระบบ
การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน มีความเสี่ยงในการ
ออกกลางคัน และตัดสินผลการเรียนตามระเบียบว�า
ด�วยการวัดผล ประเมินผล 

- พัฒนาระบบงานให�เปAนไปตามกระบวนการ PDCA 

- วางแผนการใช�งบประมาณสนับสนุนการให�บริการ
วิชาการแก�ชุมชนอย�างเหมาะสม 

- ส�งเสริมการทําโครงงานของผู�เรียนท่ีเก่ียวข�องกับ
สาขาวิชาท่ีนักเรียน นักศึกษาเรียน 

- จัดระบบสร�างเสริมขวัญกําลังใจแก�ครูและบุคลากร
อย�างเปAนระบบ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

- วิทยาลัยมีการ
ประชุมวาง
แผนการ
ดําเนินงานด�าน
การประกัน
คุณภาพ มีคําสั่ง
มอบหมายงาน
อย�างชัดเจนเพ่ือ
การดําเนินงาน
อย�างเปAน
รูปธรรม 

- มีโครงการ
เสริมสร�างระบบ
ดูแลช�วยเหลือ
ผู�เรียน 
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ตอนที� 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที� 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที�มีผลสัมฤทธิ-ทางการเรียนเฉลี�ยสะสม 2.00 ขึ)นไป 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วทิยาลยัฯ เนน้การบริหารวชิาการอยา่งเป็นระบบเพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ตามสมรรถนะ
วชิาชีพ โดยบรรจุในแผนปฏิบติัการประจาํปี 2558 งานวชิาการโดยคณะกรรมกรรมการพฒันาหลกัสูตร
ประชุมวางแผนการดาํเนินงานวางแผนการจดัการเรียนการสอนภายใตป้รัชญา “คุณธรรมนาํความรู้ สู่อาชีพ” 
โดยจดัการเรียนการสอนแบบหลากหลาย เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง จดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั จดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
 

ผลการดําเนินการ 
ตารางที� 1.1 ผู้เรียนที�มีผลสัมฤทธิ-ทางการเรียนเฉลี�ยสะสม 2.00 ขึ)นไป 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา/สาขา
งาน 

ชั)น
ปี 

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที�ลงทะเบียน
เรียน 

ทั)งหมด 
(1) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ที�ออก

กลางคัน 
(2) 

จํานวน 
ผู้เรียน
ที�เหลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเรียน 
เฉลี�ยสะสม 
2.00 ขึ)นไป 

จํานวน 
(4) 

ร้อยละ 
 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/
บญัชี 

1 32 - 32 32 100 

2 30 5 25 25 83.33 
3 - - - - - 

พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

1 42 - 42 42 100 
2 40  40 40 100 
3 34 3 31 31 91.17 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/ 

ไฟฟ้ากาํลงั 

1 45 - 45 45 100 
2 62 1 61 61 98.38 
3 - - - - - 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 90 2 88 88 97.77 
2 81 3 78 78 96.29 
3 35 2 33 33 94.28 

รวม  ปวช.  491 16 475 475 96.74 
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หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา/สาขา
งาน 

ชั)น
ปี 

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที�ลงทะเบียน
เรียน 

ทั)งหมด 
(1) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ที�ออก

กลางคัน 
(2) 

จํานวน 
ผู้เรียน
ที�เหลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเรียน 
เฉลี�ยสะสม 
2.00 ขึ)นไป 

จํานวน 
(4) 

ร้อยละ 
 

ปวส. 
บริหารธุรกจิ 

 
 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

การบญัชี 
1 34 6 28 28 82.35 
2 37 1 36 36 97.29 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 45 - 45 45 100 
2 40 - 40 40 100 

ไฟฟ้ากาํลงั 
 

1 22 - 22 22 100 
2 27 3 24 24 88.88 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1 - - - - 0 
2 - - - - 0 

รวม ปวส.  205 10 195 195 95.12 

รวม ปวช. และ ปวส.  696 26 670 670 96.26 

 
หมายเหตุ  1. ขอ้มูลจาํนวนผูเ้รียนที�ลงทะเบียนเรียนทัEงหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ย 
ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิEนปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนใหน้บัรวมดว้ย 

2. ใหก้รอกขอ้มูลใหค้รบทุกหลกัสูตร  ทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา/สาขางานที�ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ปิดทาํการสอน 

3. นกัเรียนที�ออกกลางคนัในปีการศึกษาที�รายงาน 
4. ในกรณีที�มีนกัเรียนเขา้เรียนกลางปี หรือโอนยา้ยใหน้บัรวมในจาํนวนนกัเรียนที�ลงทะเบียน

ทัEงหมดดว้ย 
 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  

1. หลกัฐานการลงทะเบียนเรียนของผูเ้รียน 
2. บญัชีเรียกชื�อ 
3. สรุปผลการเรียนของผูเ้รียน ประจาํปีการศึกษา 2558 
4. ขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2558 
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มาตรฐานที�  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที�  1.2 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที�มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

วธีิดําเนินการ  
 จดัใหมี้การประชุมวางแผนการส่งเสริมความรู้ ความสามารถเตรียมตวัเขา้สู่ตลาดแรงงานของผูส้าํเร็จ
การศึกษาประจาํปีการศึกษา 2558 ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบซึ�งไดรั้บการบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติั
การประจาํปีอยา่งต่อเนื�อง แต่งตัEงคณะกรรมการติดตามผูส้ําเร็จการศึกษาเพื�อทราบขอ้มูลการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ เพิ�มช่องทางการติดต่อสื�อสารระหวา่งผูส้าํเร็จการศึกษากบัวทิยาลยั ไดแ้ก่ เวป็ไซต ์กลุ่มไลน์ 
เฟสบุค ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ นาํ
ผลการติดตามเป็นขอ้มูลการพฒันาต่อไป 

ผลการดําเนินการ 
ตารางที� 1.2  ความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที�มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมิน
ความพงึพอใจ

โดยกาํหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง

เครื�องมือเพื�อเกบ็
ข้อมูล  

จํานวนที�ตอบกลบั 
 

จํานวนของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที�มีผลการ
ประเมินความพงึพอใจเฉลี�ย 

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที�มีผลการ
ประเมินความพงึพอใจเฉลี�ย 

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบ

การ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

100
)1(
)2(
x  

ชุมชน 

มี = 1 
ไม่มี  0 

30 20 30 18 100 90 

รวม 50 48 96 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (5) 5 

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

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (1) 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

แบบประเมินความพึงพอใจ สถานประกอบการ ชุมชน 
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มาตรฐานที�1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที�ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วทิยาลยัฯ มีแผนงานการส่งเสริมวชิาการเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ ทกัษะวชิาชีพ
ตามมาตรฐานหลกัสูตร จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
เนน้การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั จดัใหโ้ครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเนื�องทุกปีการศึกษา นาํผล
การสอบมาตรฐานวชิาชีพไปประกอบการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนใหมี้
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
ผลการดําเนินการ 

ตารางที� 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที�ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบั ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 

จาํนวนผู้เรียนที�
ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จาํนวนผู้เรียนชั)นปี
สุดท้ายที�สอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวช. พาณิชยกรรม    

 

สาขาวชิาพณิชยการ 
  สาขางานการบญัชี 
 สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
- 

31 

 
- 

28 

 
- 

90.32 

อุตสาหกรรม   

สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
  สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
  สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
- 

33 

 
- 

24 

 
- 

72.72 

รวม ปวช.  64 52 81.25 

ปวส. บริหารธุรกจิ   

 

สาขาวชิาพณิชยการ 
  สาขางานการบญัชี 
  สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
36 
40 

 
31 
35 

 
86.11 
87.5 

อุตสาหกรรม   

สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
  สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
  สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
24 
- 

 
21 
- 

 
87.5 

- 

รวม ปวส.                100       87 87 

รวม ทั)งหมด               164      139 84.75 

หมายเหตุ  จาํนวนผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทา้ย 
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ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
สรุปโครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
รายงานผลการสอบมาตรฐานวชิาชีพประจาํปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที�1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที�มีคะแนนเฉลี�ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ตั)งแต่ค่าเฉลี�ยระดับชาติขึ)นไป 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วางแผนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตร แนะนาํนกัเรียน นกัศึกษาให้
เห็นถึงความสาํคญัของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีมาตรฐานใหก้บัผูเ้รียน จดักิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษาใหก้บัผูเ้รียน ใหแ้รงจูงใจแก่ผูเ้รียนโดยจดัเป็นคะแนนคุณธรรม จริยธรรมดา้นการ
รับผดิชอบต่อหนา้ที� บริการความสะดวกดา้นพาหนะนาํผูเ้รียนไปยงัสนามสอบ 
 ผลการดําเนินการ 

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

สาขาวชิา/สาขา
งาน 

จาํนวน
ผู้เรียน
ทั)งหมด 

ความรู้พื)นฐานทั�วไป ความรู้พื)นฐานประเภทวชิา จาํนวน
ผู้เรียนที�
มผีลการ
ทดสอบ
ผ่าน  ทั)ง 

2 วชิา 

ร้อยละ 
จาํนวน
ผู้เรียนที�

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จาํนวนผู้เรียนที�
มคีะแนนเฉลี�ย

จากการทดสอบ
ทางการศึกษา

ระดบัชาตขิึ)นไป 

ร้อยละ 

จาํนวน
ผู้เรียนที�

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จาํนวนผู้เรียนที�
มคีะแนนเฉลี�ย

จากการทดสอบ
ทางการศึกษา

ระดบัชาตขิึ)นไป 

ร้อยละ 

พณชิยการ/ 
สาขางาน 
 สาขางานการ
บัญชี 
คอมพวิเตอร์
ธุรกจิ 

 
 
 

16 
 

18 

 
 
 

8 
 

4 

 
 
 

8 
 

0 

 
 
 

100 
 

0 

 
 
 

8 
 

4 

 
 
 

8 
 

0 

 
 
 

100 
 

0 

 
 
 

8 
 

0 

 
 
 

100 
 

0 

ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์/ 
สาขาไฟฟ้า
กาํลงั 
สาขางาน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

23 
 

10 

 
 

4 
 

4 

 
 

2 
 

4 

 
 

50 
 

100 

 
 

4 
 

4 

 
 

2 
 

4 

 
 

50 
 

100 

 
 

2 
 

4 

 
 

50 
 

100 

รวมทั)งหมด 67 20 14 70 20 14 70 14 70 
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ระดับ ปวส. 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จาํนวนผู้เรียน

ทั)งหมด 

สมรรถนะพื)นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื�อการเรียนรู้ 

จาํนวนผู้เรียนที�
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จาํนวนผู้เรียนที�มตีั)งแต่
คะแนนเฉลี�ยระดบัชาต ิขึ)น

ไปจากการทดสอบทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 

พณชิยการ/ 
สาขางานการบัญชี 
สาขางานคอมพวิเตอร์
ธุรกจิ 

 
28 

 
49 

 
5 
 

24 

 
3 
 

14 

 
60 

 
58 

ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์/ 
สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
สาขางาน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

23 
 

10 

 
 

5 
 

2 

 
 

3 
 

0 

 
 

60 
 

0 

รวมทั)งหมด 100 36 20 55.55 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.                   1 ดี 

ปวส.                   1 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 35 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานที�1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที�มีคะแนนเฉลี�ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-
NET)  ตั)งแต่ค่าเฉลี�ยระดับชาติขึ)นไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 การพฒันาความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนพร้อมกา้วเขา้สู่อาเซียนทัEงดา้นสมรรถนะวชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาสถานศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์โดยส่งเสริมใหมี้การ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ ทัEงการพฒันาครู ส่งเสริมผูบ้ริหารและครูเขา้รับการอบรมภาษาองักฤษตามโครงการ
พฒันาครูเอกชนทัEงระบบของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน บูรณาการจดัการเรียน การสอน และการใช้
งานภาษาองักฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
 ผลการดําเนินการ 

ตารางที� 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  
 

ระดับ ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จํานวนผู้เรียน

ทั)งหมด 

จํานวนผู้เรียนที�
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุ่มวชิา

ภาษาองักฤษ 

จํานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์ 
กลุ่มวชิา

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. พาณชิยกรรม/ 
สาขาวชิาพาณชิยกรรม 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

อุตสาหกรรม/ 
สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

- สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
- อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

16 
18 

 
 

23 
10 

 
 

8 
4 
 
 

4 
4 

 
 
 
 
 
 

 

รวม ปวช.  67 20   

ปวส. บริหารธุรกจิ/ 
สาขาวชิาพาณชิยกรรม 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

อุตสาหกรรม/ 
สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
 

36 
40 

 
 

 
 

 5  
24 
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- สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
- อเิลก็ทรอนิกส์ 

24 
0 

5 
2 

รวม ปวส.  100 36   

รวม
ทั)งหมด 

  
164 

 
56 

 
 

 

      

    

ห 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. 1 ดี 

ปวส.1 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 35 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  
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มาตรฐานที�  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที�  1.6 ร้อยละผู้เรียนที�ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือ 
หน่วยงานที�คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
วางแผนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตร แนะนาํนกัเรียน นกัศึกษาให้

เห็นถึงความสาํคญัของการการฝึกทกัษะใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐาน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีมาตรฐานใหก้บัผูเ้รียน ปีการศึกษา 2558 ยงัไม่มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ 
 ผลการดําเนินการ 

ตารางที� 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือหน่วยงานที�
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ระดับ ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จํานวน
ผู้เรียน
ทั)งหมด 

จํานวนผู้
ลงทะเบียน 

เข้าสอบ 

จํานวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปวช. พาณชิยกรรม/ 
  พณชิยการ/ 
    การบัญชี 
    คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

   
 
 

 

 อุตสาหกรรม/ 
  ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
     ไฟฟ้ากาํลงั 
     อเิลก็ทรอนิกส์ 

    

รวม 
ปวช. 

     

ปวส. บริหารธุรกจิ 
  การบัญชี 
     การบัญชี 
  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
    การพฒันาโปรแกรม 

    

 อุตสาหกรรม 
  ไฟฟ้ากาํลงั 
    การติดตั)งไฟฟ้า 
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  อเิลก็ทรอนิกส์ 
    อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    

รวม 
ปวส. 

     

รวมทั)งหมด     

 
หมายเหตุ  ในกรณีที�ยงัไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ หรือหน่วยงานที�

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตวับ่งชีE นีE ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ  
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 1 

 
         หลักฐานและเอกสารอ�างอิง - 
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มาตรฐานที�1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี) 1.7   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 จดัใหมี้ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ แต่งตัEงครูที�ปรึกษา จดัโครงการเยี�ยมบา้น
ผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง สร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา สร้างความมั�นใจใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง 
 ผลการดําเนินการ 

ตารางที� 1.7 จํานวนและร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทยีบกบัแรกเข้า 

หลกัสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน 
จาํนวนผู้เรียนแรก

เข้า 
 

จาํนวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
 

ร้อยละ 

ปวช. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม    
 

- สาขาวชิาพณิชยการ 
สาขางานการบญัชี 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

20 
22 

 
 

16 
18 

 
 

80 
81.81 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม    

- สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 

30 
35 

 
 

20 
10 

 
 

66.66 
28.57 

รวม ปวช.  107 64 59.81 
ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม    

 
- สาขาวชิาพณิชยการ 

สาขางานการบญัชี 
สาขางานการพฒันาโปรแกรม 

 
 

37 
55 

 
 

28 
49 

 
 

75.67 
89.09 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม    
- สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 

สาขางานการติดตัEงไฟฟ้ากาํลงั 
- สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ 

สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
 

25 
10 

 
 

19 
4 

 
 

76 
40 

รวม ปวส.  127 100 78.74 

รวมทั)งหมด 234 164 70.08 
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ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. รายงานสรุปการออกกลางคนัประจาํปีการศึกษา 2558 
2. รายงานสรุปผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2558 

 



31 
 

มาตรฐานที�  1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที�ได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 วธีิดําเนินการ  สถานศึกษามีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื�อให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความสามารถตามสมรรถนะวชิาชีพ เนน้การเรียนโดยการปฏิบติัจริงพร้อมยดึมั�นในคุณธรรม นอ้มนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นคุณสมบติัของทรัพยากรบุคคลที�ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และสังคม 
 ผลการดําเนินการ 

ตารางที� 1.8  ผู้สําเร็จการศึกษาที�ได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

หลกัสูตร/ประเภทวชิา/
สาขาวชิา/สาขางาน 

จาํนวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
2557 

ผู้ได้งานทาํ
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อสิระภายใน 

1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานทาํ 
ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 สาขาวชิาพณิชยการ 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขางานการบญัชี 

 
 
 

54 
- 

 
 
 

26 
- 

 
 
 

48.14 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

51.85 
- 

 
 
 

54 
- 

 
 
 

100 
- 

อุตสาหกรรม 
 สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

   สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

44 
25 

 
 

11 
15 

 
 

25 
60 

 
 

7 
- 

 
 

15.90 
- 

 
 

13 
10 

 
 

29.54 
40 

 
 

31 
25 

 
 

40.45 
100 

รวมระดับ ปวช. 123 52 42.27 7 5.69 51 41.46 110 89.43 

ปวส. 
พาณิชยกรรม 
 สาขาวชิาพณิชยการ 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  สาขางานการบญัชี 

 
 
 

41 
22 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

4.87 
9.09 

 
 
 
- 
1 

 
 
 

0 
4.54 

 
 
 

17 
11 

 
 
 

41.46 
50 

 
 
 

19 
22 

 
 
 

46.34 
100 

อุตสาหกรรม 
 สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

   สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

31 
- 

 
 

11 
- 

 
 

35.48 
- 

 
 

3 
- 

 
 

9.37 
- 

 
 

17 
- 

 
 

54.83 
- 

 
 

31 

 
 

100 

รวมระดับ ปวส. 94 15 15.95 4 4.25 45 47.87 73 77.65 

รวม 217 67 30.87 11 5.06 96 44.23 183 84.33 
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หมายเหตุ  ไม่นบัรวมผูเ้รียนที�มีงานทาํอยูแ่ลว้ 17 คน 
 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึEนไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
- สรุปแบบสาํรวจขอ้มูลการไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของ

ผูส้าํเร็จการศึกษา  
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มาตรฐานที�  1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 1.9   ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ที�มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
         วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วทิยาลยัฯ มีการดาํเนินการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพื�อใหผู้เ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการสาํรวจความตอ้งการของสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื�อ
กาํหนดเป็นมาตรฐานสถานศึกษา วางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ มีการจดัโครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาเพื�อนาํขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งมา
วางแผนในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

ผลการดําเนินการ 
ตารางที� 1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที�มีต่อ 

                          คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

มีการประเมิน
ความพงึพอใจโดย

กาํหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง

เครื�องมือเพื�อเกบ็
ข้อมูล  

 

จํานวนที�ตอบกลบั 
 

จํานวนของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการที�มีผลการประเมินความพงึ

พอใจเฉลี�ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการที�มีผลการประเมินความพงึ

พอใจเฉลี�ย  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 30 5 40 28 5 37 93.33 100 92.5 
รวม 75 70 93.33 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  1 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดีมาก 

1.2 5 ดีมาก 

1.3 5 ดีมาก 

1.4 4 ดี 

1.5 4 ดี 

1.6   

1.7 4 ดี 

1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 

รวม 37  

คะแนนเฉลี�ย 4.11 ดี 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 มีแผนงานพฒันางานวชิาการ ระบบส่งเสริมผูเ้รียน ระบบติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาเพื�อใหมี้ขอ้มูลในการ
ปรับปรุงพฒันา 
 
จุดควรพฒันา   
 ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานที�  2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี)ที�  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที�สอดคล้องกบัความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการสาํรวจความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง 
รวมถึงนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั ทิศทางการพฒันาประเทศเพื�อประกอบการพฒันาหลกัสูตรตามโครงการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา มีการประชุมสัมมนาเพื�อทาํความเขา้ใจในสถานศึกษาเพื�อใหผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเกิดความเขา้ใจในหลกัสูตร สามารถจดัการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกนั
นาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์�วางไว ้ร่วมกนั 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มี 
3. สถานศึกษามีการทดลองใชห้ลกัสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการนาํหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที�พฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-(4) ไม่เกิน 3 

ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนสาขางานที�จดัการเรียนการสอน 
ร้อยละ 50 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
            สรุปโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
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มาตรฐานที�  2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี)ที�  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 
 วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษากาํหนดใหมี้งานวชิาการอยา่งชดัเจนเพื�อดูแลการดาํเนินงานดา้นวชิาการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพฒันาครูดา้นทุกดา้นอยา่งต่อเนื�อง มีการประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ
จดัการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน กาํหนดใหค้รูผูส้อนจดัทาํแผนการเรียนรู้รายวชิาดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�
หลากหลาย มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที�สอน   
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ย

เทคนิควธีิการสอนที�หลากหลาย ที�มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที�สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที�ดาํเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจาํนวน
ครูผูส้อนทัEงหมดในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที�ดาํเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจาํนวน
ครูผูส้อนทัEงหมดในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที�ดาํเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจาํนวน
ครูผูส้อนทัEงหมดในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที�ดาํเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึEนไป ของจาํนวน
ครูผูส้อนทัEงหมดในสถานศึกษา 

100 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเด็นพิจารณา 
 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 

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

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

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น(1)  1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

ขอ้มูลครูผูส้อนทัEงหมด 
คาํสั�งมอบหมายวชิาสอน/ตารางสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ของครู 
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มาตรฐานที�  2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี)ที�  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 

วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาดาํเนินใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�หลากหลาย 
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาํเนินการใหค้รูใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม ใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและให้ครูทาํ
บนัทึกหลงัการสอน ใหค้รูนาํผลจากการสอนดว้ยเทคนิควิธีการสอนที�หลากหลาย และผลการนิเทศการจดัการเรียนการ
สอนไปจดัทาํวิจยัและนาํผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�หลากหลาย ที�มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที�สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูแต่ละคนใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมในการจดัการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที�สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาดาํเนินการใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รูแต่ละคนทาํ
บนัทึกหลกัการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที�สอน 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูแต่ละคนนาํผลจากการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนที�
หลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัทาํวจิยัเพื�อแกไ้ขปัญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ�งรายวชิาที�สอน 

จาํนวน 28 

5 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูแต่ละคนนาํผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ�งรายวชิาที�สอน 

จาํนวน14 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

รายงานการประชุมงานวชิาการ 
แผนการสอน 
บนัทึกนิเทศการสอน 
สรุปผลงานครู 
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มาตรฐานที�  2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี)ที�  2.4 ระดับคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคนกาํหนดใหค้รูทุกคนกาํหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและ
ประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอน มีการวดัและประเมินผล ตามแผน การจดัการเรียนรู้ใชว้ธีิการวดั
และประเมินผลที�หลากหลายและเหมาะสม ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลและนาํผลจากการวดัและ
ประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ที�มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและบุรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที�สอน 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคนกาํหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผลให้

ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาที�สอน 
มี 

2 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาที�สอน มี 
3 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลที�หลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวชิาที�สอน 
มี 

4 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิาที�
สอน 

มี 

5 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคน นาํผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ
ผูเ้รียนที�มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที�สอน 

มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

สรุปรายงานผลการจดัการเรียนการสอน 
สรุปรายงานผลการนิเทศการสอน 
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มาตรฐานที�  2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี)ที�  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษามีการคดัเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาํความร่วมมือในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน ตาม
หลกัสูตร มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพอ้มมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงานเพื�อนาํผลไปปรับปรุง
 ผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาํความร่วมมือในการส่ง

ผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสัมพนัธ์กบังาน 
มี 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 
มี 

4. สถานศึกษามีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื�อนาํผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

ขอ้มูลสถานประกอบการ 
สรุปการดาํเนินงานโครงการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ 
แบบประเมินผลการฝึกงาน 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 

2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 5 ดีมาก 

รวม 25  

คะแนนเฉลี�ย 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 มีความพยายามในการพฒันาหลกัสูตร ครูทุกคนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที�สอน มีการนิเทศ
การสอน มีความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานทัEงภาครัฐและเอกชนที�ดี 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 มีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณสนบัสนุนสื�อ เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั  ครูและบุคลากรยงัมีผลงานนวตักรรม งานวจิยัที�
มีคุณภาพจาํนวนนอ้ย 



47 

 

 

มาตรฐานที� 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการแต่งตัEงคณะกรรมการสถานศึกษาตาม พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จาํนวน 10 
คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี จดัใหมี้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตาม พรบ.โรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 (ฉบบัที� 2 ปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ.2554) 
 

ผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามที�กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง มี 
2. สถานศึกษาดาํเนินการใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัอยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครัE ง 
มี 

3. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัปฏิบติังานตามอาํนาจ
หนา้ที�ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

มี 

4. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี�ย 3.66 

5. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพื�อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 

มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
1.  ผูท้รงคุณวุฒิที�สถานศึกษาคดัเลือก ตอ้งมีกระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุ 
2.  การประเมิน ตอ้งประเมินตามหลกัธรรมาภิบาล 
                    ประเมินหนา้ที�ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)  
                    พ.ศ. 2554 
                    ประเมินหนา้ที�ตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายนอก ขอ้ 8.1   

 

หมายเหตุ  
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
 คาํสั�งแต่งตัEงคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
 คาํสั�งแต่งตัEงผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

สรุปการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
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มาตรฐานที� 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี)ที� 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทาํแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการจดัการเรียน การสอนของสถานศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทัEงภาครัฐและภาคเอกชนและ
มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาํเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุง พร้อมทัEงจดัทาํรายงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

ผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทัEงภาครัฐ
และภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการดาํเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
- รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
- สรุปรายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจาํปีการศึกษา 2558  
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มาตรฐานที� 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัEงสถานศึกษา ตามอตัลกัษณ์ ปรัชญา วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการกาํหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั มี 
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาที�สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีการดาํเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
- รายงานสรุปการสาํรวจความคิดเห็นของหน่วยงาน ชุมชน ต่อการดาํเนินงานของวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชพฤกษ ์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที�สอดคลอ้งกบั ปรัชญา ของสถานศึกษา 
-  รายงานสรุปการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจาํปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที�  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที�   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

วธีิดําเนินการ  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัโดยใชภ้าวะผูน้าํและการมีส่วนร่วม
ของผูที้�เกี�ยวขอ้งและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัE ง 12 ครัE ง 
3 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครอง ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา  

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัE ง 
2 ครัE ง 

4 สถานศึกษามีการนาํความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทัEงผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งไปใชใ้นการพฒันา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี�ย 3.55 

 
ความสําเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที�ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
รายงานสรุปการประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
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มาตรฐานที� 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี) 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีระบบขอ้มูลสารสนเทศและมีระบบสาํรองขอ้มูลสารสนเทศเพื�อป้องกนัการสูญเสียของขอ้มูล โดย
มีขอ้มูลพืEนฐานที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษา อยา่งเป็นปัจจุบนั มีการแต่งตัEงเจา้หนา้ที�รับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจน เพื�อใหข้อ้มูลครบถว้น เชื�อมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั มีการดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ จากฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียนผลการดําเนินการ 

ที� ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีขอ้มูลพืEนฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอื�น ที�จาํเป็นสาํหรับสถานศึกษาที�ครบถว้น

และเชื�อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสาํรองขอ้มูลสารสนเทศเพื�อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล 
มี 

2. สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเนื�องและเป็นปัจจุบนั มี 
3. สถานศึกษาใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 
มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี�ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี�ย 3.00 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หมายเหตุ 
- ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อบาํรุงรักษา  

ขอ้มูลสารสนเทศ ให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถเรียกใช้ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วในเวลาที�ตอ้งการ และ       
ลดความซํE าซ้อนของขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลที�ดีตอ้งประกอบดว้ยการกาํหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลและ   
สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบบริหารความเสี�ยงของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจ   
เกิดขึEนกบัฐานขอ้มูล 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
- รายชื�อฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาที�ครบถว้น  เชื�อมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั  
    ไดแ้ก่  ขอ้มูลทั�วไปของสถานศึกษา ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มูลตลาดแรงงาน ขอ้มูลบุคลากร  
    ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ขอ้มูลครุภณัฑ ์  
    ขอ้มูลอาคารสถานที� และขอ้มูลพืEนฐานของจงัหวดั  
- รายงานสรุปความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ 
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มาตรฐานที� 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี�ยง 

วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัมีการวเิคราะห์และจดัทาํแผนงาน โครงการบริหารความเสี�ยงที�สาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั การ
ทะเลาะววิาท ดา้นสิ�งเสพติด ดา้นสังคม การพนนัและการมั�วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง มีการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 
และมีผลทาํใหค้วามเสี�ยงดา้นต่างๆ ลดลง 
ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัทาํแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี�ยงที�สาํคญัอยา่งนอ้ย        
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นสิ�งเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการพนนั
และการมั�วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการดาํเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเสี�ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี�ยงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น มี 
 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
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หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
แผนงานบริหารความเสี�ยงประจาํปีการศึกษา 2558 
สรุปการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐานที� 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัจดัระบบดูแลผูเ้รียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเ้รียน ทุกปีการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง มีการแต่งตัEงครูที�ปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายการศึกษา เช่น ผูป้กครอง  ชุมชน ที�ร่วมกนัดูแลผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน มีระบบ
ดูแลผูเ้รียนกลุ่มเสี�ยงและส่งเสริมผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
ผลการดําเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตัEงครูที�ปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูที�ปรึกษาอยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 1 ครัE ง 

6 ครัE ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื�อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 10 ของจาํนวนผูเ้รียนที�ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเสี�ยงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ มี 
 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2558 
คาํสั�งแต่งตัEงครูที�ปรึกษาประจาํปีการศึกษา 2558 
บนัทึกการพบที�ปรึกษา 
สรุปรายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
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มาตรฐานที�   3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัดาํเนินการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที� 
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1-5 และมีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานศูนย์
วทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ

สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที� หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี�ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี�ย 3.62 
5. สถานศึกษามีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ มี 

 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

  แผนปฏิบติัการประจาํปี 
  สรุปการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  รายงานการสาํรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที�ประจาํปีการศึกษา 2558 
  รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลารกวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
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มาตรฐานที� 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 

วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัมีการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน และมีการนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี�ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี�ย 3.98 
5 สถานศึกษามีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 

 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

   แผนการจดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียน การสอน 
   สรุปรายงานการสาํรวจความพึงพอของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนประจาํปีการศึกษา 2558 
   รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์  
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มาตรฐานที�  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัดาํเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ จดัหาทุนการศึกษา ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสถานศึกษาอื�นหรือหน่วยงาน องคก์ร
ภายนอก มีการพฒันาคุณภาพชีวติที�เหมาะสม และส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่ง 
ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการฝึกอบรมดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

80 

2. 
สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บทุนการศึกษา ทุน
วจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทัEงภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

11.76 

3. 
สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วมโครงการ
แลกเปลี�ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอื�นหรือหน่วยงาน องคก์รภายนอก
ตรงกบัสาขาวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

0 

4. 
สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันา
คุณภาพชีวติที�เหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

80 

5. 
สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์ร
ภายนอกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

41.17 

 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดี 4 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการพฒันาบุคลากร 

             รายงานประกาศเกียรติคุณยกยอ่งครู 
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มาตรฐานที� 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี) 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัมีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจาํปีของวทิยาลยั ในดา้นวสัดุฝึก 
อุปกรณ์และสื�อสาํหรับการจดัการเรียนการสอน การบริหารวชิาการและวชิาชีพ การส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียน
จดัทาํและดาํเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั การดาํเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา 
งบดําเนินการ 

(1) 
งบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 

(3)  
ผล  

(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื�อ
สาํหรับการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของงบดาํเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
4,591,110 
 
 
 
 
 
 
 

689,000 15.00 มี 

2 
สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 25 ของค่าวสัดุฝึก 

172,300 37.50 มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื�อ
สาํหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 1 ของงบดาํเนินการ 

 
50,000 

 
1.08 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู
และผูเ้รียนจดัทาํและดาํเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของงบดาํเนินการ 

250,000 
 

5.44 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาํเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

5 ของงบดาํเนินการ 

 
230,000 

 
5.00 มี 
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ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  

           รายงานการใชง้บประมาณประจาํปีการศึกษา 2558
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มาตรฐานที�  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที�  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั)งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 

วธีิดําเนินการ  
 วทิยาลยัมีการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย ในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาํเนินงานเพื�อการ
ปรับปรุง 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย
ทัEงในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2. สถานศึกษามีสาขางานที�มีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ทัEงใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนสาขางาน
ที�เปิดสอน 

ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษามีจาํนวนสถานประกอบการทัEงในประเทศและ หรือต่างประเทศที�มีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษากบัสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 20 แห่ง 

25 แห่ง 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื�นๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื�อ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 

7 รายการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทัEงในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื�อการปรับปรุง 

มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  สรุปรายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  3 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 4 ดี 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 4 ดี 

3.11 5 ดีมาก 

3.12 5 ดีมาก 

รวม 58  

คะแนนเฉลี�ย 4.83 ดี 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 วทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการที�คล่องตวั มีการสรรหาและแต่งตัEงคณะกรรมการตามระเบียบ มีการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการที�ดี มีเครือข่ายทางการศึกษา ไดรั้บความร่วมมือในการสนบัสนุนการศึกษาจากชุมชน 
หน่วยงาน และศิษยเ์ก่าอยา่งต่อเนื�อง มีแผนโครงการในการปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เหมาะสม 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 มีขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการดา้นงบประมาณที�มีปริมาณจาํกดั  
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มาตรฐานที� 4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตัวบ่งชี)ที� 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการบริหารจดัการ การบริการวชิาการและวชิาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บริการ 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษาดาํเนินการใหทุ้กสาขางานดาํเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 8 โครงการ 

3. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 75 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี�ย 4.73 

 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานสรุปการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี�ย 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา คือการบริการวชิาการแก่
ชุมชน วทิยาลยัวางแผนการใหบ้ริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของครู นกัเรียน นกัศึกษา และชุมชน 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 - 
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มาตรฐานที�  5 ด้านนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
ตัวบ่งชี)ที�  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจัิยของผู้เรียน 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนระดบัชัEน ปวช.3 และระดบัชัEน ปวส. 2 จดัทาํโครงการ 
สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ตามรายวชิาโครงการ และอื�นๆ และจดัใหมี้การส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมแสดง 
แข่งขนัและไดรั้บรางวลัหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 
ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัทาํและดาํเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

มี 

2. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชัEน ปวช.3 และระดบัชัEน ปวส. 2 จดัทาํ
โครงการ สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมีจาํนวนผลงานทัEงหมด ตาม
เกณฑเ์ฉลี�ย ระดบัชัEน ปวช.3 จาํนวน 3 คน : 1 ชิEน และระดบัชัEน ปวส.2 จาํนวน 2 คน 
: 1 ชิEน 

มี 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้าํโครงการ สิ�งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนผลงานทัEงหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษาไดน้าํโครงการ สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 25 ของจาํนวนผลงานทัEงหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 95 

5.  สถานศึกษาดาํเนินการให้โครงการ สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลงานทัEงหมด นาํไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ 19.44 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
          สรุปรายงานการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมงานวิจยัและนวตักรรม 

                        สรุปรายงานการประชาสัมพนัธ์/แสดงผลงาน
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มาตรฐานที�  5 ด้านนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
ตัวบ่งชี)  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจัิยของครู 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดัทาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั แลจดัให้
มีการประกวด จดัแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทัEงการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมใหร่้วม
แสดง แข่งขนั 
ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัทาํและดาํเนินการจดัประกวด จดัแสดง 

นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
มี 

2. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูทุกคน จดัทาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยั 

มี 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้าํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนผลงานทัEงหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาไดน้าํนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

50 ของจาํนวนผลงานทัEงหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ65 

5. สถานศึกษาดาํเนินการให ้นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5  ของจาํนวนผลงานทัEงหมด นาํไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัในระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ 71.42 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

งานวจิยัของครูตอ้งครอบคลุมกระบวนการ ตงัต่อไปนีE   1) มีเป้าประสงค ์2) มีการระบุปัญหา  
          3)  มีวธีิดาํเนินการ 4)  มีการเก็บและบนัทึกขอ้มูล และ 5)  มีการวเิคราะห์และสรุปผลความรู้ที�ไดจ้าก 
 การดาํเนินการ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 

5.2 4 ดี 

รวม 9  

คะแนนเฉลี�ย 4.5 ดี 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 วทิยาลยัสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รู บุคลากรและผูเ้รียนจดัทาํนวตักรรม สิ�งประดิษฐแ์ละงานวจิยัเพื�อพฒันา
ทกัษะตามสมรรถนะในสาขาวชิาที�เรียน ที�สอน สามารถแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 ครูและบุคลากรมีความรู้ดา้นการสร้างนวตักรรม งานวิจยัจาํกดั 
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มาตรฐานที� 6   ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี) 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทดิทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทาํนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
  วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝักจิตสาํนึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบาํรุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีการประเมินผลการดาํเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื�อนาํผลไปปรับปรุง การบริหารจดัการและ
มีการประเมนความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาไดแ้ก่ ชุมชน 
หน่วยงาน ผูป้กครองผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ทะนุบาํรุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

12 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึกดา้น
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบาํรุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ

90 
3. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบาํรุง ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 95 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึก 

ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบาํรุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื�อนาํผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสาํนึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบาํรุง 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี�ย 4.11 
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ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
สรุปรายงานการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
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มาตรฐานที� 6   ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี) 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กจิกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลการทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนเพื�อนาํผลไปรับปรุงการบริหารจดัการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม    
ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

 8 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึก ดา้นการ
อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

3 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึก ดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 95 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการ
อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื�อนาํผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี�ย  4.22 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
สรุปรายงานการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
รายงานการประชุมผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
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มาตรฐานที� 6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี) 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
กิจกรรมโดยการประชุมแสดงความคิดเห็นผา่นสภานกัเรียน นกัศึกษา การประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร เพื�อจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปีและแผนพฒันาสถานศึกษา โดยนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์สถานศึกษา รวมถึง
นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัมาประกอบการดาํเนินงาน แต่งตัEงคณะกรรมการดาํเนินงานโดยเนน้การมีส่วนร่วม 
การดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรม มีกระบวนการติดตามตรวจสอบเพื�อพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ยกวา่ 5 

โครงการ กิจกรรม 
มี 5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาดาํเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ 

ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

3. สถานศึกษาดาํเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื�อนาํผลไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี�ย 4.53 

ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเดน็  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเดน็  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเดน็  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเดน็  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเดน็  1  ขอ้ 1 
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
สรุปการดาํเนินโครงการ กิจกรรม 
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มาตรฐานที� 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี)ที� 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผูเ้รียน มีการดาํเนินงานตามแผนงาน 
โครงการและมีการประเมินผลการดาํเนินงานโดยครู บุคลากรแลผูเ้รียน เพื�อนาํผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ และมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อการปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 
5  กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 95 

3. สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 95 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพื�อนาํผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที�มีต่อการ
ปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี�ย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี�ย 3.75 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการดาํเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  6 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 

6.2 5 ดีมาก 

6.3 5 ดีมาก 

6.4 5 ดีมาก 

รวม 20  

คะแนนเฉลี�ย 5 ดีมาก 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 วทิยาลยัมีแผนงานโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม กีฬา ปลูกจิตสาํนึกการเป็น
พลเมืองไทย พลโลกอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 ขาดระบบติดตาม ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ และมีปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงานที�จาํกดั 
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มาตรฐานที� 7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

วธีิดําเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน เพื�อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน
การศึกษาประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยดาํเนินการตามที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัทาํ

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทัEงภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาไดด้าํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3. สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัใหมี้การ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4. สถานศึกษาไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

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

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

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานการประชุมจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

             รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา
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มาตรฐานที� 7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี)ที� 7.2  ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 

วธีิดําเนินการ  
 สถานศึกษามีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที� 1 การจดัการอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 34 ตวับ่งชีE  และแสดงถึงคุณภาพของการดาํเนินงานในแต่ละตวับ่งชีE โดยมีผลการตดัสินของตวับ่งชีEไดต้าม
เกณฑสู์งสุดในระดบั 5 คะแนน ดีมาก 

ผลการดําเนินการ  
ตารางที�  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน ตวับ่งชี) ผลการตดัสินตามเกณฑ์ 

ดมีาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1 √     

 1.2 √     

 1.3 √     

 1.4  √    

 1.5  √    

 1.6      

 1.7        √    

 1.8          √     

 1.9 √     

2 2.1 √     

 2.2 √     

 2.3 √     

 2.4 √     

 2.5 √     

3 3.1 √     

 3.2 √     

 3.3 √     

 3.4 √     

 3.5  √    

 3.6 √     

 3.7 √     

 3.8 √     

 3.9 √     

 3.10  √    
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี) ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 3.11 √     

 3.12 √     

4 4.1 √     

5 5.1 √     

 5.2  √    

6 6.1 √     

 6.2 √     

 6.3 √     

 6.4 √     

7 7.1 √     

รวม 159     
  

    รวมตวับ่งชีE ที�มีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน  ดีมาก   จาํนวน 13 ตวับ่งชีE    
ความสําเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตวับ่งชีE  และไม่มีตวับ่งชีE ใดอยูใ่นเกณฑต์อ้ง

ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

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

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งชีE  2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ตํ�ากวา่ 12 ตวับ่งชีE  1 

     หมายเหตุ  กรณีที�สถานศึกษามีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน ดีมาก จาํนวน 30 – 34  ตวับ่งชีE  

และมีตวับ่งชีE ที�เหลือบางตวับ่งชีE  อยูใ่นระดบั 2 ตอ้งปรับปรุง หรือ 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  จะไดร้ะดบั 4  ดี  
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หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
รายงานประจาํปี ปีการศึกษา 2558
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที�  7 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 

7.2 5 ดีมาก 

รวม 9  

คะแนนเฉลี�ย 4.5 ดี 

 
จุดเด่น  (ปัจจัยที�สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพดีขึ)นไป) 
 วทิยาลยัมีความตระหนกัและความพยายามในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจัยที�ทาํให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี)ได้ระดับคุณภาพตํ�ากว่าดี) 
 วทิยาลยัขาดระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาที�เขม้แขง็ มีขอ้จาํกดัในปัจจยัหลายดา้น 
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ตอนที� 4 

สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี) 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที� 1    

ตวับ่งชี( ที* 1.1  5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 1.2 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 1.3 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 1.4 4 ดี 
ตวับ่งชี( ที* 1.5 4 ดี 
ตวับ่งชี( ที* 1.6   
ตวับ่งชี( ที* 1.7  4 ดี 
ตวับ่งชี( ที* 1.8 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 1 37  

คะแนนเฉลี�ย 4.62 ดี 

มาตรฐานที� 2   

ตวับ่งชี( ที* 2.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 2.2 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 2.3  5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 2.4 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 2 25  

คะแนนเฉลี�ย 5 ดี 

มาตรฐานที� 3   

ตวับ่งชี( ที* 3.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.2 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี) 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งชี( ที* 3.3  5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.4 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.5 4 ดี 
ตวับ่งชี( ที* 3.6 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.7 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.8 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.9 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.10 4 ดี 
ตวับ่งชี( ที* 3.11 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 3 58  

คะแนนเฉลี�ย 4.83 ดี 

มาตรฐานที� 4   

ตวับ่งชี( ที* 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 4 5  

คะแนนเฉลี�ย 4 ดีมาก 

มาตรฐานที� 5   

ตวับ่งชี( ที* 5.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 5 9  

คะแนนเฉลี�ย 4.5 ดี 

มาตรฐานที� 6   

ตวับ่งชี( ที* 6.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 6.2 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 6.3 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 6.4 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี) 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 6 20  

คะแนนเฉลี�ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที� 7   

ตวับ่งชี( ที* 7.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งชี( ที* 7.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที� 7 10  

คะแนนเฉลี�ย 5 ดีมาก 

 

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดบัตวับ่งชี(  
1.1 ตวับ่งชี(ผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จาํนวน  33 ตวับ่งชี(  
1.2 ตวับ่งชี(ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จาํนวน    2 ตวับ่งชี(     

2. ระดบัมาตรฐาน 
  2.1 มาตรฐานที*ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน  7  มาตรฐาน  
            2.2 มาตรฐานที*ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน  0  มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
          �  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน                        �  ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   

จุดเด่นและจุดควรพฒันา 
  จุดเด่น  (ภาพรวมของสถานศึกษาที*สนบัสนุนให้ผลการดาํเนินงานแต่ละตวับ่งชี(ไดร้ะดบัคุณภาพดีขึ(นไป) 
  วทิยาลยัฯ มีการบริหารงานในรูปแบบนิติบุคคล ยดึหลกัการมีส่วนร่วม ทาํใหเ้กิดความ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ รวมทั(งมีความสัมพนัธ์ที*ดีกบัชุมชน หน่วยงานทั(งภาครัฐและเอกชนทาํให้

ไดรั้บความร่วมมือในการดาํเนินการต่างๆ เป็นอยา่งดี 
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       จุดควรพฒันา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที*ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานแต่ละตวับ่งชี(ไดร้ะดบัคุณภาพ
ตํ*ากวา่ดี) 
               วทิยาลยัฯ ขาดปัจจยัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานที*เพียงพอ ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาแบบกา้ว

กระโดดได ้ขาดจุดเด่นที*เป็นเอกลกัษณ์ดึงดูดผูเ้รียน ทาํให้การบริหารงานเป็นไปภายใตข้อ้จาํกดัหลายดา้น 

แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

 เพื*อให้การพฒันาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของวิทยาลยัฯ  และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยั จึงกาํหนดแนวทาง การ

พฒันาสถานศึกษาในอนาคตที*ตอ้งแกไ้ขปัญหาจุดที*ตอ้งพฒันาและเสริมจุดเด่นใหดี้ยิ*งขึ(น ดงัต่อไปนี(   

 วทิยาลยัไดรั้บการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัเมื*อวนัที* 6-8 สิงหาคม 2555 ไดรั้บคาํแนะนาํ
ใหน้าํจุดเด่นของวทิยาลยัมาพฒันาใหดี้ยิ*งขึ(นและปรับปรุงพฒันาจุดดอ้ยดงันี(  

จุดเด่น ไดแ้ก่ งานบริการชุมชนวทิยาลยัมีการสร้างเสริมาความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน หน่วยงาน 
ทั(งภาครัฐและเอกชนเป็นโอกาสที*จะทาํใหว้ทิยาลยัมีเครือข่ายทางการศึกษาที*เขม้แขง็ จึงจดัโครงการและ
กิจกรรมการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนเป็นโครงการต่อเนื*อง รวมถึงการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน สังคม
อยา่งเป็นระบบทุกดา้น ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี การใหค้วาม
ร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงาน ปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผูเ้รียนดงัปรัชญาของวทิยาลยัที*วา่ คุณธรรมนาํความรู้ สู่
อาชีพ 

จุดควรพฒันา  งานวชิาการและนวตักรรมของนกัเรียน นกัศึกษา การนาํสิ*งประดิษฐ ์งานวจิยั ไปใช้
ในการพฒันาชุมชนและการใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนให้มากขึ(น 

วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษไ์ดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื*อวนัที* 26 – 28 
มิถุนายน 2556 ไดรั้บคาํแนะนาํดงันี(  

กลุ่มตัวบ่งชี)พื)นฐาน                    

1. ควรมีระบบและกลไกการติดตามการมีงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในสาขา 

ที*เกี*ยวขอ้ง ของผูส้าํเร็จการศึกษา โดยการใชร้ะบบฐานขอ้มูลการติดตามผา่นเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯ เพื*อให้

สามารถติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ(น 

2. สถานศึกษาควรกาํหนดกลยทุธ์ หรือมาตรการ ควบคุมดูแลนกัเรียนนกัศึกษาที*ตอ้งรับการ 

ทดสอบ V-NET ใหเ้ขา้รับการทดสอบตามวนัเวลาที*กาํหนดทุกคน 

3. การจดัสอมาตรฐานวชิาชีพควรจดัใหมี้คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ

ในการกาํกบั 
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และควบคุมการสอบครบทุกสาขางาน 

4. ควรส่งเสริมการจดัทาํผลงานที*เป็นโครงงานทางวชิาชีพหรือสิ*งประดิษฐข์องนกัเรียนนกัศึกษาให ้

มากขึ(นโดยกาํหนดจาํนวนของนกัเรียนนกัศึกษาที*ทาํผลงานต่อ 1 ผลงานใหเ้หมาะสม คือระดบั ปวช. 

จาํนวน 3 คนต่อ 1 ผลงาน และระดบั ปวส. จาํนวน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน และส่งเสริมการนาํไปใชป้ระโยชน์

ในระดบัที*สูงขึ(นทั(งในระดบัภาคและระดบัชาติ โดยการจดัสรรงบประมาณ กาํหนดเป็นเป้าหมายหลกัใน

แผนงานทุกระดบัของวทิยาลยัฯ 

5. สถานศึกษาควรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษาคิดคน้โครงงานทางวชิาชีพหรือสิ*งประดิษฐใ์หม่ๆ ที* 

ตรงกบัสาขาวชิาที*เรียน และพฒันาต่อยอดเพื*อนาํไปสู่การจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัรต่อไป 

6. สถานศึกษาควรกาํหนดนโยบายในดา้นการพฒันาผลงานที*เป็นนวตักรรม สิ*งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ 

หรืองานวจิยัของครู และจดัสรรงบประมาณใหค้รูผูส้อนแต่ละสาขางานในการสร้างผลงานนวตักรรม

สิ*งประดิษฐส์ร้างสรรคห์รืองานวจิยัอยา่งต่อเนื*องโดยเฉพาะอยา่งยิ*งการทาํวจิยัในชั(นเรียน ตลอดจนการ

ขอรับการสนบัสนุนทุนการวิจยัจากหน่วยงานภายนอก 

7. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการอบรมเพิ*มเติมความรู้ในดา้นการสร้างผลงาน 

นวตักรรมสิ*งประดิษฐส์ร้างสรรค ์ตลอดจนดา้นงานวจิยั และสร้างมาตรการและแรงจูงใจใหค้รูสร้างผลงาน

ที*เป็นประโยชน์เป็นองคป์ระกอบในการประเมินผลงานครูและบุคลากร 

8. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมืออยา่งต่อเนื*อง เพื*อเป็นแหล่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง 

9. สถานศึกษาโดยฝ่ายวชิาการ ควรสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัเกี*ยวกบัการเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง 

10. แก่ครูและผูเ้รียน และเนน้ดาํเนินการให้เป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพอยา่งครบถว้น 

11. สถานศึกษาควรนาํแผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี เขา้ที*ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวทิยาลยั เพื*อทบทวนและเสนอแนะในการปฏิบติังาน และจดัใหมี้การประเมินการดาํเนินการของ

กรรมการวทิยาลยั จากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเพื*อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที*ของคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัมี

ประสิทธิภาพ สมบูรณ์ยิ*งขึ(น 

12. ผูริ้หารสถานศึกษาควรดาํเนินการผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งจริงจงั เพื*อใหผู้ส้นใจเขา้มาเรียนเพิ*มขึ(น  

และปรับสัดส่วนครูต่อนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน อาจใชว้ธีิจา้งครูพิเศษที*มีความเชี*ยวชาญใหม้าช่วย

สอน นอกจากการเปิดสอนสองรอบตามที*กาํลงัดาํเนินการ 
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13. ควรพฒันาหรือสรรหาบุคลากรที*มีความรู้ความเขา้ใจในระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

14. ควรอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรที*เกี*ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศที*ใชง้าน 

15. ควรจดัหางบประมาณสาํหรับการจดัซื(ออุปกรณ์เพื*อการพฒันาเครือข่าย 

16. ควรทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานอื*น เพื*อแลกเปลี*ยนบุคลากร 

17. ควรกาํหนดแผน จดัสรรงบประมาณ ในการแสวงหาทุนการศึกษา ทุนวจิยั ใหแ้ก่ครู บุคลากร 

18. สถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหค้รู บุคลากร เขา้ใจวา่เป็น 

งานปกติ 

กลุ่มตัวบ่งชี)อตัลกัษณ์ 

1. สถานศึกษาควรจดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา เพื*อนาํผลที* 

ไดม้าปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา 

2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานทุกโครงการ กิจกรรม 

กลุ่มตัวบ่งชี)มาตรการส่งเสริม 

1. ควรหาแนวทางหรือมาตรการใหน้กัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมมากขึ(น 

2. ควรมีการรวบรมการดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื*อทาํรายงานเสนอคณะกรรมการริหาร 

สถานศึกษาทราบและรับขอ้เสนอแนะ เพื*อนาํไปปรับปรุงพฒันา ต่อไป 

3. ควรดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของการดาํเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานที* จากผู ้

เขา้ใชบ้ริการ 

4. ควรปรับแต่งพื(นที*วา่งของสถานศึกษาใหเ้ป็นสนามกีฬา โดยประสานงานกบัองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลหรือหน่วยงานอื*นภายนอก เพื*อบริการนกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทั*วไป 

5. ควรทาํการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลการ ชุมชน กรรมการบริหาร องคก์รภายนอก อาทิ  

เครือข่ายสถานศึกษาเอกชนอาํเภอเดชอุดม ที*มีต่อระบบบริหารจดัการของวทิยาลยั 

วเิคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

จุดเด่น 
1. ผลการบริหารความเสี*ยง 
2. ผลการใหบ้ริการทางวิชาการและวชิาชีพที*ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน 
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จุดควรพฒันา 
1. การจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นในการทาํงาน(ผลการสอบ V-NET) 
3. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
4. การพฒันาผูเ้รียนใหส้ร้างผลงานทางวชีิพหรือสิ*งประดิษฐ์และนาํไปใชป้ระโยชน์ 
5. ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที*เกี*ยวขอ้งใน 1 ปี 

โอกาส 
1. ชุมชน ทอ้งถิ*น สถานประกอบการใหค้วามร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษา 
2. สภาพชุมชน สังคมโดยรอบสถานศึกษา ปัจจุบนัมีสภาพที*มีความเสี*ยงนอ้ย 

อุปสรรค 
1. ในพื(นที*เดียวกนัมีสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาหลายแห่งทั(งรัฐและเอกชน 
2. ยงัไม่มีชมรมศิษยเ์ก่า หรือสมาคมผูป้กครอง ที*จะร่วมสนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา 
3. ความจริงจงัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในจากหน่วยงานตน้สังกดั 

ทศิทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
1. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาตน้แบบการบริหารความเสี*ยงในสถานศึกษา 
2. เพื*อระดบัเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน เพื*อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดบ้ริการวชิาการหรือวชิาชีพ 

และเพิ*มระดบับทบาทของครูในแต่ละแผนกวชิา ในดา้นการสนบัสนุนผูเ้รียน 
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพ 

1. ควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยการัดทาํคู่มือประกนัคุณภาพ จดัทาํแผนสถานศึกษา
ระยะสั(นและระยะยาว จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี กาํหนดเกณฑก์ารประเมน เครื*องมือการ
ประเมิน แต่งตั(งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ดาํเนินการประกนัคุณภาพดว้ยระบบ PDCA  อยา่ง
ต่อเนื*อง จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที*เป็นจริง เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อ
สาธารณชน พร้อมทั(งนาํผลการประเมินคุณภาพไปพฒันา ปรับปรุงสถานศึกษา 

2. ควรจดัอบรมใหค้วามรู้เกี*ยวกบัการประกนัคุณภาพใหแ้ก่บุคลากร และผูเ้รียนทุกคนในสถานศึกษา 
3. ควรเชิญผูเ้ชี*ยวชาญเฉพาะสาขาภูมิปัญญาทอ้งถิ*นมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน นกัศึกษา ครู 
4. ควรสาํรวจความพึงพอใจของนกัเรียนที*มีต่อครูผูส้อน เพื*อนาํผลสาํรวจมาใชเ้ป็นขอ้มูล เพื*อพฒันา

คุณภาพการสอนของครู 
5. ควรส่งเสริม สนบัสนุนกาํกบัดูแลใหค้รู นกัศึกษา จดัทาํนวตักรรม สิ*งประดิษฐ ์งานวจิยัทุกภาค

เรียน ทุกระดบัชั(น ดว้ยการจดัสรรงบประมาณเพิ*มขึ(น จดัอบรมใหค้วามรู้ เกี*ยวกบัการวจิยั จดัใหค้รู 
– นกัศึกษา ศึกษาดูงานดา้นนวตักรรม สิ*งประดิษฐ ์ในหน่วยงานอื*น ๆ ที*ดาํเนินการเกี*ยวกบั 
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นวตักรรม สิ*งประดิษฐแ์ละงานวจิยัเพื*อเป็นแนวทางหรือแรงกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันา
นวตักรรม / สิ*งประดิษฐใ์หไ้ดม้าตรฐานมากขึ(น 

6. ควรจดัใหบ้ริการทางวชิาการ วชิาชีพแก่ชุมชนเพิ*มขึ(น โดยการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 
เพื*อใหส้ามารถจดัใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนตรงตามความตอ้งการ มอบหมายแต่งตั(ง
คณะกรรมการดาํเนินการ ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน รวมทั(งนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเนื*อง  
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์

ครั( งที*  ๕ /๒๕๕๙ 
วนัที*  ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ณ  หอ้งประชุมวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที* ชื*อ - สกุล ตาํแหน่ง 
๑ ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนนัท ์ ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวศิริวาสน์  นนทการ กรรมการ 
๓ ดร.ไพโรจน์  เพชรสังหาร กรรมการ 
๔ นายเริงฤทธิ_   พลนามอินทร์ กรรมการ 
๕ นายจาํรัส  พิศสวาส กรรมการ 
๖ นางสาวปานพร  ศรีโสพนัธ์ กรรมการ 
๗ นายยทุธการ  ปิยะนนัท ์ กรรมการและเลขานุการ 
๘ นางสาวลคันา  ทบัทิม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ*มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที�  ๑  เรื�องประธานแจ้งให้ทราบ  - 
   

ระเบียบวาระที�  ๒  เรื�องรับรองรายงานการประชุมครั)งที�แล้ว 
  ดงัรายงานการประชุมที*แนบ 
 มติที*ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที�  ๓  เรื�องสืบเนื�องจากการประชุมครั)งที�แล้ว - 
           
 

                                                                    ระเบียบวาระที*๓/............ 
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-๒- 
ระเบียบวาระที�  ๓  เรื�องเพื�อทราบ 
  -   
ระเบียบวาระที� ๔ เรื�องเสนอเพื�อพจิารณา 

  ๔.๑   ขออนุมติัจาํนวนนกัเรียนเพื*อขอรับการอุดหนุนรายบุคคล โครงการเรียนฟรี เรียนดี  
๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ เป็นค่าเครื*องแบบนกัเรียน  ค่าแบบเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ประจาํภาคเรียนที* ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ สถานศึกษาดาํเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า
หนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื*องแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์มีจาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามระดบัชั(น ดงันี(  
  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั(นปีที* ๑        ๔๖  คน 
   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั(นปีที* ๒    ๒๐๕    คน 
   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั(นปีที* ๓     ๒๐๖  คน 
   รวม      ๔๕๗ คน  
  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั(นสูง (ปวส.) 
   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั(นสูง ชั(นปีที* ๑        ๕๔  คน 
   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั(นสูง ชั(นปีที* ๒       ๙๕   คน 
   รวม      ๑๔๐ คน  
   รวมทั(งสองทั(งสิ(น  ๕๙๗ คน 
  มติที�ประชุม  อนุมติั     
  ๔.๒  จาํนวนรวมนกัเรียน นกัศึกษาทั(งสิ(น  ระดบั ปวช.  ๔๕๗ คน  ระดบั ปวส.  ๑๔๐   คน    
                                     รวมเป็น   ๕๙๗   คน 

  มติที�ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื*อวนัที* ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใหใ้ชม้าตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื*อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื*อใหห้น่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาที*เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั(นสูง (ปวส.) 
และฝึกอบรมอาชีพใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งเสริม การกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการ 

อาชีวศึกษา/....... 
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อาชีวศึกษา เรื*อง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเกี*ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ฉบบัที* ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวนัที* ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กาํหนดใหส้ถานศึกษาใชม้าตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบบัที* ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ตั(งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ์
จึงจดัทาํรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาตามที*สาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแนะนาํ ดงัเอกสารที*แนบ จึงเรียนต่อที*ประชุมเพื*อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติที*ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที�  ๕  เรื�องอื�นๆ 
 - 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
    ลงชื*อ...........................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (นายยทุธการ  ปิยะนนัท)์ 
 
    ลงชื*อ...........................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนนัท)์ 
                            ผูรั้บใบอนุญาตวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
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คณะผู้จดัทํา  
รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

    วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ์ 

คณะทาํงาน 

 ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนนัท ์ ผูรั้บใบอนุญาตวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชพฤกษ ์
 นายยทุธการ  ปิยะนนัท ์ คณะทาํงาน 
 นางสาวลคันา  ทบัทิม คณะทาํงาน 
 นางหทยัรัตน์  ปิยะนนัท ์ คณะทาํงาน 
 นางสาวปานพร  ศรีโสพนัธ์ คณะทาํงาน 
 นางสาวปริยากร  สายวนั คณะทาํงาน 
 นางสาวสุพตัรา  ทบัทิม คณะทาํงาน 
 นายธนวฒัน์  พงษศิ์ริ  คณะทาํงาน    
 นายธนวฒัน์  ไขแสง คณะทาํงาน 
 นายสมยั  ประสมพนัธ์ คณะทาํงาน   

นายจิรัฎฐ ์ สุวรรณรงค ์ คณะทาํงาน 
นางสุภตัรา  ปิยะนนัท ์ คณะทาํงาน 
นางพรปวณ์ี  ไขแสง คณะทาํงาน  
นางสาวนงนภสั  ทิวาพฒัน์ คณะทาํงาน 
นางสาวศิริวาสน์  นนทการ           คณะทาํงานและเลขานุการ 


