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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน 
วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการบริหาร

จัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 2.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3.ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 4.การมีส่วนร่วม  5.ปัจจัยพื้นฐาน 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พบว่า ผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้านของวิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพ
รวมอยู่ที่ ร้อยละ 86.60 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละด้านดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมิน : ร้อยละ 85.20 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ
ด าเนินงานของด้านที ่1 ดังนี้ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 73.28 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 0 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ด าเนินการอยู่ที่ 2 ข้อ 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด าเนินการอยู่ที ่1 ข้อ 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 91.94 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ71.77 
1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ด าเนินการอยู่ที ่ร้อยละ 100 

สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดเด่น 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ละ
กิจกรรมในปวส. ควรจะสะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ี สอศ.ก าหนด 

2. วิทยาลัยควรแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ผู้เรียนได้รับ
จากการจัดกิจกรรมและสามามารถวัดได้เป็นรูปธรรม 

3. วิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด
และมีการก ากับติดตาม 

4. วิทยาลัยควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
ผู้เรียน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ 
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5. วิทยาลัยควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพ 

6. วิทยาลัยควรแสดงผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนโดยแยกด้านความรู้และด้านทักษะการ
ประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน และต้องมีคะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าที่สถานศึกษาก าหนด 

ด้านที่  2 : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน : ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานของด้านที่ 2 ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ด าเนินการอยู่ที่  5 ข้อ 
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 100 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 
 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ

จัดการเรียนการสอน ด าเนินการอยู่ที่ ร้อย 100 
สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดเด่น 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์เพ่ือให้คล้องกับสัดส่วนกับผู้เรียนและผู้สอน และรายวิชาที่จัดการศึกษา 

ด้านที่ 3 : ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการประเมิน : ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานของด้านที่ 3 ดังนี้ 
 3.1 ครูผู้สอน 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 100 
  31.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ด าเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 100 
  3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ด าเนินการอยู่ที ่ร้อยละ 100 
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการอยู่ที ่5 ข้อ 
  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ด าเนินการอยู่
ที ่5 ข้อ 
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สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แผนงบประมาณและการบริหารหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยก าหนดเป็นรายปีถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ หรือ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. วางระบบการนิเทศการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ และ

ให้ข้อเสนอแนะกับผู้สอน 

ด้านที่ 4 : การมีส่วนร่วม   
ผลการประเมิน : ร้อยละ 40 ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานของด้านที่ 4 ดังนี้ 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด าเนินการอยู่ที่ 0 ข้อ 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 

สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดเด่น 

1. การระดมทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษาและมีความหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลักดันการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรเอกชน หรือภาครัฐ เพ่ือสร้างสร้าง

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
2. การผลักดันการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือระบบเทียบเคียง 

ด้านที่ 5 : ปัจจัยพ้ืนฐาน 
ผลการประเมิน : ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานของด้านที่ 5 ดังนี้ 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรือ  งานฟาร์ม ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด าเนินการอยู่ที ่5 ข้อ 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ด าเนินการอยู่ที่ 5 ข้อ 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ด าเนินการอยู่ท่ี 5 

ข้อ 
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5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด าเนินการอยู่ท่ี 
ร้อยละ 100 

 
สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดเด่น 

1. ระบบสาธารณูปโถคในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
2. ระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส ารวจความพึงพอใจในการสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
1. วางระบบการนิเทศการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ และ

ให้ข้อเสนอแนะกับผู้สอน 
2. ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยก าหนดเป็นรายปีถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ หรือ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. การผลักดนัการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือระบบเทียบเคียง 
4. ส ารวจความพึงพอใจในการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
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1.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ที่อยู่ 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
โทรศัพท์  074 584 241-4  โทรสาร 074 584 240   มีเนื้อที่ 167 ไร่ 
Email: rpc@rmutsv.ac.th    
เว็บไซต์ http://rattaphum.rmutsv.ac.th 

 
 
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่  27 
มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  25 
กรกฎาคม 2551 
 หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ 
ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 สาขา คือ 

1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สาขาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มี    
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
 

mailto:rpc@rmutsv.ac.th
http://rattaphum.rmutsv.ac.th/
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2. ผลการประเมินตนเอง 
2.1.1 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน 25 ตัวบ่งช้ี  

มาตรฐานการศึกษา/ด้าน/ตัว
บ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าส าเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ร้อยละ 73.82 4 ดีเลิศ ร้อยละ 73.82 4 ดีเลิศ 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
เป็นประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 0 0 ก าลังพัฒนา ร้อยละ 0 0 ก าลังพัฒนา 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์     งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

2 ข้อ 2 ปานกลาง 2 ข้อ 2 ปานกลาง 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ร้อยละ 91.94 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.94 5 ยอดเยี่ยม 

1.7 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

ร้อยละ 71.77 4    ดีเลิศ ร้อยละ 71.77 4    ดีเลิศ 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

       5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม        5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ด้าน/ตัว
บ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

       5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
 

 5 ยอดเยี่ยม 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน 

   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน       
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม 
31.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

ร้อยละ80 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ80 5 ดีเยี่ยม 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา       
3.2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 

3.2.2 การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม 
31.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ 80 5 ดีเยี่ยม 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2.1 การบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 

3.2.2 การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ด้าน/ตัว
บ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานศึกษามีส่วนร่วม 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

0 ข้อ 0 ก าลังพัฒนา 0 ข้อ 0 ก าลังพัฒนา 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

4.3 การบริการชุมชนและจิต
อาสา 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ  
งานฟาร์ม 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.4ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม 
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2.1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายด้าน 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
2.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
2.1.2.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทาง
วิชาการทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 2.1  ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนักX     ค่า
คะแนน) 

คะแนน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 4 ดีเลิศ 2 8 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

0 ก าลังพัฒนา 3 0 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์     
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

2 ปานกลาง 3 6 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1 ก าลังพัฒนา 2 2 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

4    ดีเลิศ 3 12 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 213 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250           85.20 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่1 ดา้นผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00)  
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2.1.2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตำรำงที่ 2.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร
ประเมิน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ผลการประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการ
ประเมิน 

(ค่าน้ าหนักX     
ค่าคะแนน) 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5  

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การจัดการ
เรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99)    

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.1.2.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ                         
จ าแนกเป็นรายการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ผลการประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จากการ
ประเมิน 

(ค่าน้ าหนักX     
ค่าคะแนน) 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

3.1 ครูผู้สอน 10  

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ดีเยี่ยม 5 25 
31.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ดีเยี่ยม 3 15 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ดีเยี่ยม 2 10 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 10  

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ดีเยี่ยม 5 25 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่3 ดา้นครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99)    

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.1.2.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ตำรำงที่ 2.4 ผลกำรประเมินดำ้นกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมนิ 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการ
ประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก
X     ค่า
คะแนน) 

คะแนน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 0 ก าลังพัฒนา 6 0 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 20 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /50 40 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้ำนที ่4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99)    
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.1.2.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

ตารางท่ี 2.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการ
ประเมิน 

(ค่าน้ าหนัก
X     ค่า
คะแนน) 

คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 

5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ          
โรงฝึกงาน หรือ  งานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
5.4ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที ่5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน 
 ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดเีลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99)    

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.1.2.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน  

ตารางท่ี 2.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
ที ่ ด้านการประเมิน ค่าน้ าหนัก

(100) 
คะแนนที่ได้

จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
การประเมินของด้าน X 

น้ าหนักคะแนนของด้าน) / 
คะแนนรวมของด้าน 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 213 (213 x 50) / 250 = 42.60 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50    =  10 
3. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100  = 20 
4. การมีส่วนร่วม 10 20 (20 x 10) / 50    =  4 
5. ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50    = 10 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 433 86.60 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.1.3 จุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จุดเด่น 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ละ
กิจกรรมในปวส. ควรจะสะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ี สอศ.ก าหนด 

2. วิทยาลัยควรแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ผู้เรียนได้รับ
จากการจัดกิจกรรมและสามามารถวัดได้เป็นรูปธรรม 

3. วิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด
และมีการก ากับติดตาม 

4. วิทยาลัยควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
ผู้เรียน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ 

5. วิทยาลัยควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้งการ 
ยกระดับคุณภาพ 

6. วิทยาลัยควรแสดงผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนโดยแยกด้านความรู้และด้านทักษะ
การประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน และต้องมีคะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าที่สถานศึกษาก าหนด 

2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์เพ่ือให้คล้องกับสัดส่วนกับผู้เรียนและผู้สอน และรายวิชาที่จัดการศึกษา 

3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แผนงบประมาณและการบริหารหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยก าหนดเป็นรายปีถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ หรือ  

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. วางระบบการนิเทศการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ และ 

ให้ข้อเสนอแนะกับผู้สอน 

4.ด้านการมีส่วนร่วม 
 จุดเด่น 

1. การระดมทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษาและมีความหลากหลาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลักดันการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรเอกชน หรือภาครัฐ เพื่อสร้างสร้าง

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
2. การผลักดันการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือระบบเทียบเคียง 

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 จุดเด่น 

1. ระบบสาธารณูปโถคในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
2. ระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส ารวจความพึงพอใจในการสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
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3. วิธีการประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยมีสคณะกรรมการประเมินคุณภาพจ านวน 3 คน ดังนี้ 
 

                  นางปรียา  ตันวิพัฒน์                             ประธานกรรมกา 
        รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอบกลาง     กรรมการ 

                             นายชริน รัตฉวี                                   กรรมการและเลขานุการ 
 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

   1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ที่ได้รับ
จากวิทนาลัยก่อน ด าเนินการประเมิน 
   2. ประธานกรรมการได้ประชุทม เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการประเมินฯให้กับกรรมการดังนี้ 
             -ประเมินตามเกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพ 
กรรมการ มาตรฐานการศึกษา 
นางปรียา  ตันวิพัฒน์ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าส าเร็จการศึกษา 
นายชริน  รัตฉว ี ด้านที่ 4 ด้านสถานศึกษามีส่วนร่วม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
            -การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
   3.1.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
     1. ประธานกรรมการชี้แจงท าความใจกับหน่วยงาน เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินและสร้างคุ้นแคยระหว่างผู้ประเมินคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
   2. หน่วยงานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและรายงานสรุปผลการประเมินตนเองในรอบ
ปีที่ผ่านมา 
   3. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการม รองผู้อ านวยการ,
หัวหน้าสาขา,หัวหน้าสาขาวิชา) 
   4. ตรวจหลักฐาน/อ้างอิง ตามมาตรฐานแยกตามรายด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
   5. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เก่ียวข้องเพิ่ม (ผู้แทน
อาจารย์ ผู้แทนเจ้าหน้าที่, สถานประกอบการ ,ศิษย์เก่า, ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน) 
   6. คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
   7. คณะกรรมการตรวจประเมินพบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ประธานแจ้ง
ผลการประเมินขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา พร้อมทั้งให้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
   8. ประธานคณะกรรมการขอบคุณหน่วยงานทที่ให้ความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์
ระหว่างการประเมิน 
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  3.1.3 การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม 
   1. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงาน ดังนี้ 
    1.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
    1.2 จุดแข็ง 
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
    1.4 ข้อเสนอแนะ 
    1.5 วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 
   2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายใน 
    3. ส่งรายงานให้หน่วยงานที่ด าเนินการตรวจ 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายใน 7 วันหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจ 
 
4. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยตรวจสอบความครบถ้วนและชัดเจน 
  2.2 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  2.3 ตรวจสอบจากหลักฐานการด าเนินการเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 
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1.รายช่ือคณะกรรมการ 
กรรมการ มาตรฐานการศึกษา 
นางปรียา  ตันวิพัฒน์ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าส าเร็จการศึกษา 
นายชริน  รัตฉว ี ด้านที่ 4 ด้านสถานศึกษามีส่วนร่วม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 
2.ก าหนดการตรวจประเมิน 

เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
08.30 น. – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการ

ตรวจประเมินฯผ่าน Zoom 
 

09.00 น. – 09.30 น. - ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯโดยประชุมผ่าน Zoom  
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินฯ โดยประชุมผ่าน 
Zoom 
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
บริบทในเชิงนโยบายและเชิงการบริหารกับผู้บริหารวิทยาลัย โดย
ประชุมผ่าน Zoom 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562โดยประชุมผ่าน 
Zoom 

ห้องประชุมโตนปลวิ 
ชั้น 2 อาคารมงคล
ศรีวิชัย  

 

09.30 น. – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ ตรวจหลักฐานผลการด าเนินงาน โดยผ่าน Zoom 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผเูรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผปูระกอบการหรือการ
ประกอบ   อาชีพอิสระ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิานอาชีวศึกษา  
                (V-NET) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 
กรรมการ : รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง 
ผู้ช่วยกรรมการ : นางธมลชนก  คงขวัญ 

ห้องประชุมโตนปลวิ 
ชั้น2 อาคารมงคลศรี

วิชัย 
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เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
เลขานุการ : นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 

09.30 น. – 12.00 น. ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผ่าน 
Zoom 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ  
         ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรสููการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
 3.1 ครูผูสอน 
 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.2 ผบูริหารสถานศึกษา 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
กรรมการ : อาจารย์ปรียา  ตันวิพัฒน ์
ผู้ช่วยกรรมการ : ผศ. ดร.อาริษา โสภาจารย์ 
เลขานุการ : นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ 

ห้องประชุมโตนปลวิ  
ชั้น 2 

อาคารมงคลศรีวิชัย 

09.30 น. – 12.00 น. ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม โดยผ่าน Zoom 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม 
 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 5.3 แหลงเรียนรแูละศูนยวิทยบริการ 
 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนใน ชั้นเรียน 
กรรมการ : อาจารย์ชริน รัตฉว ี
ผู้ช่วยกรรมการ : ผศ.ธนะวิทย์  ทองวิเชียร 
เลขานุการ : นางสาวพณิตา  คชกูล 

ห้องประชุมโตนปลวิ  
ชั้น 2  

อาคารมงคลศรีวิชัย 

12.00 น. – 13.00 น. พักเที่ยง  
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เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
13.00 น. - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯก่อน รายงานผลด้วย

วาจาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรรับทราบโดยประชุมผ่าน 
Zoom  
 

ห้องประชุมโตนปลวิ 
 ชั้น 2  

อาคารมงคลศรีวิชัย 

14.00 น. - 15.30 น. - คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 
2562 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากร ด้วยวาจา โดยประชุมผ่าน Zoom  
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ รับทราบการรายงานผลฯ และกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการฯ และ กล่าวปิดการประชุมโดยประชุมผ่าน 
Zoom  
 

ห้องประชุมโตนปลวิ  
ชั้น 2  

อาคารมงคลศรีวิชัย 
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ภำพกำรตรวจประเมิน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


