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  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯและได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 (Self-Assessment Report : SAR) เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 เล่มนี้ประกอบด้วยบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหารสภาพทั่วไปของสถานศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาประกอบด้วย  4  มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและภาคผนวก 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งข้อเสนอแนะ
มาใช้พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
คณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  ดังนั้นรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้
เป็นเอกสารที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 
 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มำตรฐำนที่ 
1 5 2.82     7.82 3.91 
2 4 5 4 5 5 3 26 4.33 
3 5 5 4 3   17 4.25 
4 5 5     10 5 

รวม       60.82 4.67 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน.............8.................ตวับ่งชี้ 

1.1.2 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน.............3.................ตวับ่งชี้ 

1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน.............3.................ตวับ่งชี้ 

1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน.............-.................ตวับ่งชี้ 

1.1.5 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน.............-.................ตวับ่งชี้ 
 

1.2 จุดเด่น  

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการก าหนดนโยบายและวางแผนในการรับนักเรียน นักศึกษา ตาม
แผนโครงการ 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการด าเนินงานจัดท าโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ครบทุกโครงการ 
3. มีครูตรงตามสาขาวิชาและวิชาที่สอน 
4. วิทยาลัยอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม

ตามงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
5. ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสม่ าเสมอ 
6. วิทยาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรเพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
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7. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการบริหารด้านการเงิน ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี และตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกโครงการและกิจกรรม 

8. วิทยาลัยมีโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอยู่เสมอ 
9. วิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน 
10. มีการจัดการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
11. มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีของแต่ละแผนกวิชา 
12. ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกสถานศึกษาได้ในระดับดี 
13. สามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา 
14. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานประกอบการโดยตรงและได้ปฏิบัติงานจริงตรงตาม

สาขาที่เรียน 
15. นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 
16. ครูมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย การ 

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัดผล
ตามสภาพจริง 

17. ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนครบทุกรายวิชา 
18. ครูตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการสอน 
19. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตระหนักถึงการพัฒนารายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และความต้องการของสถานประกอบการ 
20. วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
21. วิทยาลัยมีการให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
22. นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานรายวิชาทุกคน 
23. ท าให้บุคคลภายนอกมีความสนใจและมองเห็นความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 

ของวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 
24. ทุกกิจกรรมมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการท ากิจกรรม จนบรรลุ

เป้าหมายตามแผนด าเนินการกิจกรรม 
25. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการตาม

แผนพัฒนา  มีการติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  

1. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  ครูที่ปรึกษา กับสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ไปศึกษาต่อ สถานประกอบการที่นักศึกษาท างาน  และผู้รับบริการ  ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษาให้
มีความหลากหลาย  และมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง 
3.  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการพันสภาพให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจว่าการพันสภาพมีสาเหตุมา

จากการไม่ลงทะเบียนเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ไม่รักษาสภาพ  
4. ควรมีการตรวจสอบวุฒิให้แน่นอนว่านักเรียน นักศึกษาที่มาสมัครใหม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่

ส าเร็จการศึกษา เช่น การตรวจสอบดูใบรบ. การสอบถามเบื้องต้น 
5. จัดและพัฒนาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษายังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการนิเทศติดตามการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งยังอยู่ในช่วง

การด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้น 
7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์  คุณธรรมอัตลักษณ์  ของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน  นักศึกษา  บริเวณสถานศึกษาเพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ 
8. น าโครงการตามนโยบายที่  โดยให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 
9. บุคลากรในภาพรวมมีไม่ครบตามรายวิชา 
10. เพ่ิมอัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการ 
11. ควรพิจารณาให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
12. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
13. สถานศึกษาควรจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอก 
14. ระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  เพ่ือเพ่ิมระดับ

คุณภาพ ของผลสัมฤทธิ์โครงการ  และเป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
15. ด้านงบประมาณและจ านวนบุคลากรของงานอาคารสถานที่ 
16. ห้องเรียนขาดความทันสมัยต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
17. ควรมีแบบบันทึกการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละชิ้นของแผนกวิชาเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาและดูแล

ความเสียหายหลังการจัดส่งซ่อมแซม 
18. อุปกรณ์เครือข่ายยังล้าสมัย 
19. เพ่ิมจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือรองรับระบบ 
20. ควรเพิ่มสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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21. ควรเพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคี 
22. ประสาน จัดหา ครูพิเศษ หรือวิทยากรในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือในด้านการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากชมรม 

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
24. จัดท าผลงานการวิจัย  จากปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ ได้  
25. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ควรวางแผนให้ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาให้ครบทุกสาขางานเพ่ือเป็น

การยกระดับการศึกษาต่อไป 
26. เพ่ิมสาขางานในสถานศึกษาที่มีความต้องการกับนักเรียนและสถานประกอบการในพ้ืนที่นั้นๆ 
27. ควรมีการประชุมคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
28. ควรมีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

1.4 ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาระบบติดตามผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาระบบประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
3. ระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครอง  ในการก ากับดูแล

นักเรียน  นักศึกษา ด้านการเรียน  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา 
4. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ที่ก าหนดให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  เพ่ือการสื่อสารข้อมูล  ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  

น าสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
6. ขยายพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 
7. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
8. น าผลการตรวจสอบและประเมินผล  ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นต่อไป 
9. บรรจุบุคลากรให้คลอบคลุมกับรายวิชาตามหลักสูตร 
10. ขออัตราเพ่ิม 
11. น าระบบบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ  ด้วยระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศออนไลน์ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

12. ควรจัดสรรงบประมาณดูแลจัดการวิทยาลัยให้มากข้ึนกว่าเดิม 
13. ควรจัดท าแผนพัฒนาสถานที่และห้องเรียนให้มีความทันสมัย 
14. ควรมีการสรุปแต่ละแผนกวิชาถึงการใช้ การบ ารุงรักษาและการส่งซ่อมครุภัณฑ์ของแผนกวิชาเป็น

รายปี 
15. ควรมีการส ารวจความต้องการหรือประชุมเพ่ือเสนอจัดหาครุภัณฑ์แต่ละแผนกวิชา 
16. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
17. ก ากับดูแล ติดตามการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
18. มอบหมายให้แผนกวิขา ครู  สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบ ในกลุ่มอาชีพตามสาขา  เพ่ือประสาน 

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
19. แจ้งความต้องการในการระดับทรัพยากรในด้านต่างๆ  หรือรับบริจาค  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ใน

การฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
20. ขยายผลงานวิจัย ให้กับบุคลากร  หรือสถานศึกษาอ่ืน  ได้น าผลงานวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหา

ผู้เรียน 
21. มอบหมายให้ครูทุกคน  ได้มีการพัฒนารายวิชา  อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อคน/ภาคเรียน 
22. ส ารวจความต้องการสาขางานจากสถานประกอบการเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในงานอาชีพที่มี

ความต้องการอย่าแท้จริง 
23. จัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถของตัวเองด้านวิชาชีพและ

กิจกรรมอ่ืนๆ 
24. ควรส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารง

ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมเติมให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 

ที่ตั้ง 12 หมู่ 2 ต าบลคุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 

โทรศัพท์ 0-3229-7119  ถึง 121  โทรสาร 0-3229-7122 

Website http//www.rtech2.com 

E – mail technic2@hotmail.com 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

1.  จ านวนประชากร  และงานปกครอง  จังหวัดราชบุรี  มี 10 อ าเภอ  ไดแก อ าเภอเมือง  

อ าเภอโพธาราม อ าเภอบานโปง  อ าเภอบางแพ  อ าเภอด าเนินสะดวก  อ าเภอวังเพลง  อ าเภอปากทอ  อ าเภอ

จอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง  อ าเภอบานคา  มีการปกครองท้องถิ่นโดยองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  รวม

ประชากร  ณ วันนี้ กันยายน  2553  ทั้งสิ้น 831,438 คน 

2. ดานสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลของรัฐใหบริการแกประชาชน  จ านวน 12 แหง  และมี

ส านักงานสาธารณสุขอีก 10 แหง    

3.  การประกอบอาชีพ  ประชากรในจังหวัดราชบุรีสวนใหญประกอบอาชีพ ท านา  ท าไร ท าสวน  

รับจาง  คาขาย  และรับราชการ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,247,000 ไร เปนพ้ืนที่การเกษตรกรรม  1,432,000 ไร พ้ืน

ที่ปา  1,328,700  ไร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ  447,900  ไร  

4.  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอบ้านโป่ง มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

รวมกว่า 400 กว่าแห่ง 
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2. ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
ฝ่ายแผนงานและ  

ความร่วมมือ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานความร่วมมือ 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
- ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

มาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และ

ประกอบธุรกิจ 

- งานกิ จกรรมนั ก เ รี ยน 
นักศึกษา 

- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและ

จัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน 

- แผนกวิชา 
- ง า น พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร   

การเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ง า น วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

ห้องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษา 
คณะกรรมการวิทยาลัย 
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2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเสน่ห์   ศรีวิลัย ผู้อ านวยการ 
2 นางวิชิต   โพธิ์พัฒนชัย รองผู้อ านวยการ 
3 นางสาวอรัญญา  สายหมี รองผู้อ านวยการ 
4 นายพุฒวัมน์   กันยะกาญจน์ รอองผู้อ านวยการ 
5 นางราตรี   มะโหฐาน ครู คศ. 3 
6 นายทนงศักดิ์   เจริญศรี ครู คศ. 2 
7 นางกันยา   ปราดเปรียว ครู คศ. 2 
8 นางสาวจันทนา   เสวตงาม ครูผู้ช่วย 
9 นางสาวชุตินธร   แซ่จง ครูผู้ช่วย 
10 นายสุรพล   ประเสริฐแช่ม ครูผู้ช่วย 
11 นายกิติภูมิ   ใจกล้า ครูผู้ช่วย 
12 นายกริชรัตน์   อัญญมณีทาน ครูผู้ช่วย 
13 นายสมประสงค์   ธรรมรัตน์ พนักงานราชการครู 
14 นางอัญชลี   แสงจันทร์ พนักงานราชการครู 
15 นางยุวดี   ชุ่มเมืองปักษ์ พนักงานราชการครู 
16 นายกิตติเชษฐ์   ตันเจริญ พนักงานราชการครู 
17 นางสาวสุวรรณ   ต่วนเครือ พนักงานราชการครู 
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2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

สามัญสัมพันธ์ 8 6 2 8 - - 3 5 - 
เทคนิคพื้นฐาน 1 1 - 1 - - - 1 - 
ช่างไฟฟ้า 5 4 1 5 - - 1 4 - 
ช่างยนต์ 6 4 2 6 - - - 6 - 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 2 3 1 - - 4 - 
ช่างเครื่องกล 1 1 - 1 - - 1 - - 
บัญชี 4 2 2 4 - - 1 3 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 2 1 - - 3 - 
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2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

ฝ่ายทรัพยากร 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

รวม 

 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
- 

10 

    
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
- 

10 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานความร่วมมือ 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

รวม 

 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
2 

    
1 
1 
- 
- 
- 
- 
2 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

รวม 

 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
3 

    
1 
- 
1 
1 
- 
- 
3 

ฝ่ายวิชาการ 
- งานพัฒนาหลักสูตร   การเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานวิทยบริการและห้องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 

รวม 

 
1 
- 
1 
- 
- 
2 

    
1 
- 
1 
- 
- 
2 
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2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังฯ 
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 
79 
47 
20 
 
 
 

19 
31 
 

 

 

 
52 
36 
15 
 
 
 

39 
34 
 

13 
 
4 
 
 
 
 
 

 

 
78 
46 
24 
 
 
 

15 
27 
 

 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 

 
 

 
 

222 
129 
63 
2 
 
2 
73 
92 
 

583 
ระดับปวส. 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 
34 
43 
 
6 
 

23 
17 

 
 
 

11 

  
71 
74 
 
5 
 

33 
26 

 
8 
6 
 
 
 
6 
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
113 
123 
11 
11 
 

62 
51 
371 

รวมทั้งหมด 319 11  385 45  190 4  954 
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2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับปวข. 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
18 
27 
52 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
18 
27 
52 

รวมทั้งหมด 97 - - 97 
 

2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช. 
- สาขางานยานยนต ์
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถ

โดยสาร 
- สาขางานการบญัชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 
12 
24 
16 
1 
 

11 
13 
77 

   
12 
24 
16 
1 
 

11 
13 
77 

ระดับปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต ์
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานการบญัชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 
21 
41 
- 
2 
21 
10 
95 

   
21 
41 
- 
2 
21 
10 
95 

รวมท้ังหมด 172   172 
 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา).............-.................... คน 
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3. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุม

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลหมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่ายทักษะชีวิต งานชุมนุมลูกเสือ 

เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  
 

3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 

 นายวิชิต โพธิ์พัฒนชัย ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากส านักงานกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

นายทนงศักดิ์  เจริญศรี ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากส านักงานกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง เมื่อ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

  นางสาวชุตินธร แซ่จง ได้รับรางวัลผู้ก ากับหมู่เนตรนารีวิสามัญ ระดับเหรียญเงิน งานชุมนุม

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

 

3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน  

นายเสกสรร   ขบวน  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกบัญชี ได้รับรางวัลเป็น

ตัวแทนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2559 ชื่อผลงาน ไข่เหยี่ยวม้านกกระทา 

นางสาวขวัญกมล  ชื่นแดง  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกบัญชี ได้รับรางวัลเป็น

ตัวแทนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2559 ชื่อผลงาน ไข่เหยี่ยวม้านกกระทา 

นางสาวพิมพ์ประภา สระโอษฐ์ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกบัญชี ได้รับรางวัลเป็น

ตัวแทนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2559 ชื่อผลงาน ไข่เหยี่ยวม้านกกระทา 
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นางสาวสมพร  กันยา  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน กล่องแจ้งเตือนจดหมายเขาโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ 

นายสมพร  นุชนุ่ม  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน กล่องแจ้งเตือนจดหมายเขาโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ 

นางสาวสาธิดา  รุ่งแสง  นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับภาคกลาง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน กล่องแจ้งเตือนจดหมายเขาโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ 

นางสาวอริสา  จันทวงษ ์ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล

ฝังตัว (Software & Embeded System Innovation)  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อ

ผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นางสาววรรณิดา  เสลานนท์ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล

ฝังตัว (Software & Embeded System Innovation)  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อ

ผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นางสาวสุภาวดี  ศรีสุข  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล

ฝังตัว (Software & Embeded System Innovation)  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อ

ผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นางสาวน้ าฝน  อ่อนแปม นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล

ฝังตัว (Software & Embeded System Innovation)  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อ

ผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นายเกียรติศักดิ์  แก้วสะอาด นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกล

ฝังตัว (Software & Embeded System Innovation)  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อ

ผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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นายณัฐภรณ์  แป้นแก้ว นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกไข่ มูลไส้เดือน 

นายอนุสรณ์  โพชนิกร  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกไข่ มูลไส้เดือน 

นายวาลกิตต์  เจริญใจ  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกไข่ มูลไส้เดือน 

นายอภิสิทธ์  พูลสุวรรณ์ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องแยกลูกกุ้งล็อบเตอร์น้ าจืด   

นายธีรศักดิ์  นุชลี  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องแยกลูกกุ้งล็อบเตอร์น้ าจืด 

นายสถาพร  แก่นเครือ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน เครื่องแยกลูกกุ้งล็อบเตอร์น้ าจืด 

นายธีรดนย์  เรืองฤทธิ์ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน Testlamp Super Hightech 

นายชยณัฐ  ขวัญเต่า  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัล

ชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน Testlamp Super Hightech 

นางสาวอภัสรา  ผิวคราม  นักศึกษาระดับ ปวช. 3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน หุ่นยนต์เสริมสร้างความสะอาด 
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นางสาวธันย์ลักษณ์ กองรามัญ นักศึกษาระดับ ปวช. 3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ระดับภาคกลาง ประจ าปี

การศึกษา 2559 ชื่อผลงาน หุ่นยนต์เสริมสร้างความสะอาด 

นายจักรกฤษ  ยอดอาจ  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ

ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน ป้ายไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายมงคล  อรธร  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ

ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน ป้ายไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายสิทธิชัย  สิบเสงี่ยม นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ

ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน ป้ายไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายนฤเบศร์  ล่องลอย  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ

ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน ป้ายไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายสุธาศิน  อยู่ประเสริฐ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ

ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน ป้ายไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

นางสาวสาธิดา  รุ่งแสง  นักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน The 

Princples of the alert letter box by using light senser 

นางสาวสมพร  กันยา  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน The Princples 

of the alert letter box by using light senser 

นายสมรัก  นุชนุ่ม  นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน The Princples 

of the alert letter box by using light senser 

นางสาวนาตยา  บุญมา  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวอรณิชา  มากจันทึก นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวรุ่งลาวัลย์  กวีอัปสร  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวอาทิตญา  คล่องแคล่ว นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวแพรวพรรณ บุตรช้าง  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวฉัตรมณ ี  ตั้งมั่นคง  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ

รางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม”่ หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่ายทักษะ

ชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  

นางสาวศิร ิ  บัวดี  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกบัญชี ได้รับรางวัล หมู่

เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงินค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่ายทักษะชีวิต  และ
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รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ 19   

นางสาวจิราพร  ค าวัตร  นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้รับรางวัล หมู่เนตรนารีวิสามัญระดับเหรียญเงิน ค่ายย่อยที่ 1 “ทฤษฎีใหม่” หมู่ดีเด่นกองวิชาการ ฝ่าย

ทักษะชีวิต  และรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  
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การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

1.1 ปรัชญา 

มีคุณธรรม น าวิชาการ สมานสามัคคี พัฒนาเทคโนโลยี 
 

1.2 วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
 

1.3 พันธกิจ 

1.3.1 พัฒนานาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1.3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.3.4 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0 

1.3.5 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม 

1.3.6 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.3.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มีคุณธรรม เป็นผู้น าด้านทักษะ 
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1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 714,547.64 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

1,421,869.65 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

249,903.21 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

439,420.15 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 223,401.40 
รวมรายจ่าย 3,049,142.05 

 

*ปรับตามบริบทสถานศึกษา  

*นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่างท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ ค่าเสื่อม

ราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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2. การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

          

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดเมื่อวันที่ 8,13 สิงหาคม 2556 

1. การปรับปรุงร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-Net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2. การปรับปรุงร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-Net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

3. ปรับปรุงร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

4. ปรับปรุงระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

วิทยาลัยมีการแก้ไขปรับปรุงจากระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่  

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. พัฒนาระบบในระบบการประกัน

คุณภาพ 
3. พัฒนาและสนับสนุน การจัดท า 

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

1. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

2. วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู  
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจ
ของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูส าเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่ก าหนด 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษา 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูส าเร็จการศึกษาที่ไดงานท า ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ ภายในหนึ่งป

และส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ จาก สถานประกอบการ หนวยงานที่ผู
ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผูส าเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วย
งานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส าเร็จการศึกษา โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating.Scale).๕ ระดับ เพ่ือเก็บขอมูลที่เหมาะสม กับกลุมเปาหมายและครอบคลุม 

คุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและน าขอมูล มาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง 
คุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ ดาน คือ  

๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ นิสัย 
และทักษะทางปญญา  

๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ สูการปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 

     ประเด็นการประเมิน 
     1. สถานศึกษามีขอมูลผูส าเร็จการศึกษาจ าแนกเปนผูที่ไดงานท าในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจ านวนผูส าเร็จการศึกษา 
     2. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบ
กลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผูส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู
ส าเร็จการศึกษา 
     3. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 - 
5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลับ 
     4. สถานศึกษามี จ านวนขอมูล ตอบกลับ ที่มีผลการประเมิน ความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
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เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนขอมูลตอบกลับ 
     5. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลับ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการติดตามผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอีสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง   

2. ออกค าสั่งมองหมายหน้าที่  ให้ครูที่ปรึกษาก ากับติดตามนักศึกษาที่อยู่ในที่ปรึกษา  หลังส าเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษา   

3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  ครูที่ปรึกษา กับสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ไปศึกษาต่อ สถานประกอบการที่นักศึกษาท างาน  และผู้รับบริการ  ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ผลการด าเนินการ 

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ร้อยละ 83 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ
ได้รับข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 80 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ 
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 รอ้ยละ 82  ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00  ร้อยละ 83 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 82 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น   ..............5..............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

- สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
- ครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการก ากับติดตามผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 



  

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 23 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  ครูที่ปรึกษา กับสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ไปศึกษาต่อ สถานประกอบการที่นักศึกษาท างาน  และผู้รับบริการ  ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้มีความหลากหลาย  และมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- พัฒนาระบบติดตามผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- พัฒนาระบบประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผูเขาเรียน 

ค าอธิบาย   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียน แบบเต็มเวลา 
และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน ที่สถานศึกษาก าหนดส าหรับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

ประเด็นการประเมิน 

 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

สูตรการค านวณ 

  ร้อยละ  = จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  x  100 

     จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 

ระดับคุณภาพ 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็น การประเมินตั้งแต่ค่า   
ร้อยละ  80.00  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  5.00 

สูตรการค านวณ 

  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x  5  

       80 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและกรอกข้อมูลประวัติ 
2. รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
3. จัดท าใบรบ.1 และ 2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
 

ระดับ สาขาวิขา/สาขางาน 
จ านวน ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา

เมื่อเทียบแรกเข้า ผู้เรียนแรกเข้า มิ.ย. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปวช.3 สาขางานยานยนต์ 78 12 15.38 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 55 24 43.63 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 30 16 53.33 
สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถัง ฯ 1 1 100 
สาขางานการบัญชี 22 11 50.00 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 13 35.13 

ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 55 21 38.18 
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 54 41 75.92 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 2 50.00 
สาขางานการบัญชี 27 21 77.77 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 10 62.50 

รวมทั้งหมด 379 171 45.11 
 
ความส าเร็จ ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ .......45.11............. 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.82 พอใช้ 

 
จุดเดน 

- สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนในการรับนักเรียน นักศึกษา ตามแผนโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการพันสภาพให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจว่าการพันสภาพมีสาเหตุมาจากการไม่

ลงทะเบียนเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ไม่รักษาสภาพ  
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3. ควรมีการตรวจสอบวุฒิให้แน่นอนว่านักเรียน นักศึกษาที่มาสมัครใหม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ส าเร็จ
การศึกษา เช่น การตรวจสอบดูใบรบ. การสอบถามเบื้องต้น 

4. จัดและพัฒนาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครอง  ในการก ากับดูแล

นักเรียน  นักศึกษา ด้านการเรียน  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี 
การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร วมมือ และ

ข้อตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เรียน ในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรม      
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามกีารใหความรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุ ธรรม แกผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน 
2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุม 

ผูบริหาร กลมุครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวม 
ของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดใหกลมุผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดท าโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลมุผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน 
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเปาหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีการด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเพ่ือชี้แจงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของทุกฝ่ายและจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 
3. มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการทุกโครงการอย่างชัดเจน 
4. มีการนิเทศติดตามอยู่ในช่วงการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกครั้ง 
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ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 

คือ พอเพียง กลุ่มครู กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  คือ สามัคคี  และกลุ่มผู้เรียน  คือ มีวินัย ได้มาด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน 
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสถานศึกษานั้นยังขาดการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น   .............4...............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

จุดเดน 
สถานศึกษามีการด าเนินงานจัดท าโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ครบทุกโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษายังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการนิเทศติดตามการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งยังอยู่ในช่วงการ

ด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้น 
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์  คุณธรรมอัตลักษณ์  ของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน  นักศึกษา  บริเวณสถานศึกษาเพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ที่ก าหนดให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญที่หน วยงานตนสังกัด

มอบหมาย ดวยความเปนผูน าของผูอ านวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมิน 
1. ผูอ านวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยาง 

ถูกตอง 
2. ผูอ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรแูละเขาใจใน 
นโยบายที่ส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 

3. ผูเรียน รวมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และด าเนินงานเพ่ือใหนโยบายส าคัญ 
ของหนวยงานตนสังกัดประสบผลส าเร็จตามเปาหมาย 

4. ผอู านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ 
เปาหมายที่ก าหนด 

5. ผอู านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปาหมายและก าหนดแผนพัฒนาตอไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ขยายผลการประชุม รับทราบแนวนโยบายส าคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดทีม่อบหมาย  โดยการประชุม  

สื่อสาร  สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน  ครู  นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน    

2. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน  และร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย  
และการด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยการมีส่วนร่วาม 
ของครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา 

3. ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ 
เป้าหมายที่ก าหนด   และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีความสามารถในการสื่อสารให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และ

การด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น โครงการ
อาชีวะอาสาช่วงเทศกาล  อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นภาคฤดูร้อน 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น  ...............5...................ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

จุดเดน 
1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัดได้อย่างมี

คุณภาพ  และมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และด าเนินงานเพ่ือใหนโยบาย 

ส าคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลส าเร็จตามเปาหมาย 
3. ผู้บริหารก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด    

และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
- น าโครงการตามนโยบายที่  โดยให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  เพ่ือการสื่อสารข้อมูล  ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  น าสู่ 

การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
2. ขยายพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 
3. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
4. น าผลการตรวจสอบและประเมินผล  ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริม สนับสนุน 

ก ากับดูแล ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหมีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผูเรียนทั้งหมด ตามเกณฑ

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่ จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน  

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป  

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี  

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ 
ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร ภายนอก ไมน้อย
กว่ารอยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ท าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2. โครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัด 
3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. มีการประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือรับสมัครในต าแหน่งที่ว่าง 
5. จัดส่งรายชื่อบุคลากรให้กับหน่วยงานภายนอก 
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ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.
ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่ 
จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูร้อยละ 100  ได้ศึกษาฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ 
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ร้อยละ 3.84 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น     ............4..............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 

จุดเดน 
1. มีครูตรงตามสาขาวิชาและวิชาที่สอน 
2. สถานศึกษาอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามงาน

และหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสม่ าเสมอ 
4. วิทยาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรเพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรในภาพรวมมีไม่ครบตามรายวิชา 
2. เพ่ิมอัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการ 
3. ควรพิจารณาให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
4. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
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5. สถานศึกษาควรจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. บรรจุบุคลากรให้คลอบคลุมกับรายวิชาตามหลักสูตร 
2. ขออัตราเพ่ิม 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ค าอธิบาย  
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจ าป เพ่ือเปนคาใชจาย เกี่ยวกับ
วัสดุฝก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความ
รคูวามสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชนตอชุมชน สังคม การสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 งบด าเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง ค่า
ครุภัณฑ์ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสถานศึกษา  

ประเด็นการประเมิน  
 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ      
กิจกรรมตางๆ  
 2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
งบด าเนินการ  
 3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบด าเนินการ  
 4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย   
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการด ารงตน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 4 ปี 
2. จัดค่าวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ทุกแผนกวิชา 
3. โครงการอาชีวศึกษาอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
4. โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 
5. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) 
6. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา 
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7. โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
8. โครงการสดุดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 
9. โครงการพิธีไหว้ครู 
10. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
11. โครงการกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
12. โครงการปฐมนิเทศคุณธรรมน าความรู้สู่วิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนร้อยละ 30.77 

ของงบด าเนินการ 
3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ร้อยละ 61.23 ของงบด าเนินการ 
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ร้อยละ 10.76 ของงบด าเนินการ 
5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 18.92 ของงบด าเนินการ 

 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น    ..............5.............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

- สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามประเด็นที่ก าหนดอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

  

จุดที่ควรพัฒนา 
- ระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพ ของ

ผลสัมฤทธิ์โครงการ  และเป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. น าระบบบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ  ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออนไลน์ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภณัฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา มีการก ากับ

ดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการก ากับ ดูแลในการจัดหา การ
ใช การบ ารุงรักษาครุภัณฑ รวมทั้งมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของ สถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูล
ตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและ การเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพ้ืนฐานของ จังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ อยางนอย 4 ประเภท  

ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพ่ือบ ารุงรักษาขอมูล สารสนเทศ
ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการและลดความซ้ าซ้อนของขอมูล  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม และ

ปลอดภัย  
2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและ

อ่ืน ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม  
3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช การบ ารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความ

ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  
4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 4 

ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก  
(2) มีการก าหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน  
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย  
(4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน  
(5) มีการส ารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ  

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก การบริหาร
จัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการจ้างบริการท าความสะอาดสถานที่ราชการ 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
3. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยกับสถานที่ราชการ 
4. ตารางการใช้ห้องเรียน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งดูแลห้องเรียน 
6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์แต่ละแผนกวิชา 
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7. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์แต่ละแผนกวิชา 
8. โครงการบ ารุง ดูแล รักษาครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชา 
9. โครงการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
10. จัดท าระบบป้องกันผู้บุกรุกฐานข้อมูลวิทยาลัย 
11. การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัย (RMS 2016) ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย 
12. มีการเข้ารหัสส ารองข้อมูลสารสนเทศและเอกสารส าคัญผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
13. โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัย (RMS 2016) 

ผลการด าเนินงาน 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์

วิทบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล คือ 

มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน และมีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2  มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น   ................5..................ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

1. วิทยาลัยมีโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอยู่เสมอ 
2. วิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน 
3. มีการจัดการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
4. มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีของแต่ละแผนกวิชา 
5. ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกสถานศึกษาได้ในระดับดี 
6. สามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านงบประมาณและจ านวนบุคลากรของงานอาคารสถานที่ 
2. ห้องเรียนขาดความทันสมัยต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
3. ควรมีแบบบันทึกการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละชิ้นของแผนกวิชาเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาและดูแลความเสียหาย

หลังการจัดส่งซ่อมแซม 
4. อุปกรณ์เครือข่ายยังล้าสมัย 
5. เพ่ิมจดุเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือรองรับระบบ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรจัดสรรงบประมาณดูแลจัดการวิทยาลัยให้มากข้ึนกว่าเดิม 
2. ควรจัดท าแผนพัฒนาสถานที่และห้องเรียนให้มีความทันสมัย 
3. ควรมีการสรุปแต่ละแผนกวิชาถึงการใช้ การบ ารุงรักษาและการส่งซ่อมครุภัณฑ์ของแผนกวิชาเป็นรายปี 
4. ควรมีการส ารวจความต้องการหรือประชุมเพ่ือเสนอจัดหาครุภัณฑ์แต่ละแผนกวิชา 
5. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
6. ก ากับดูแล ติดตามการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  
2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด การ

ศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน ดานใดด้าน
หนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน  

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกีย่วของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน การสอน  

4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน  

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ หลายอยาง เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไมนอยกวา 5 รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยมีแผนงานโครงการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. วิทยาลัยมีนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมมือกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการมอบทุนการศึกษา 
4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาผู้เรียน  ด้านวิชาชีพ 

ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการวางแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากร ในการบริหารจัดการศึกษาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้าน 

ระบบทวิภาคี จ านวน  3 แห่ง   ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จ านวน 60 แห่ง ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 
จ านวน 4 แห่ง   โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ คิดเป็น 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน  40  คน 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ไมไ่ด้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน...............................สาขางาน  จากทั้งหมด...................
สาขางาน ที่จัดการเรียนการสอน  ซึ่งยังไม่ครบตามประเด็นพิจารณา 
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4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  จ านวน 34 ทุน  โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 1 คน 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ไดร้ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน……………………… รายการ 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น    ...................3................ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

จุดเดน 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานประกอบการโดยตรงและได้ปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาที่เรียน 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ควรเพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคี 
3.  ประสาน จัดหา ครูพิเศษ หรือวิทยากรในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาผู้เรียน 
4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือในด้านการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากชมรม สถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. มอบหมายให้แผนกวิขา ครู  สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบ ในกลุ่มอาชีพตามสาขา  เพ่ือประสาน 

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
2. แจ้งความต้องการในการระดับทรัพยากรในด้านต่างๆ  หรือรับบริจาค  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการฝึก 

ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน ผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณตาม

หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะอันพึงประ
สงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล การเรียนตาม
สภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน  

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเปนขอมู
ลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป  

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย  

(1) การระบุปญหา 
  (2) การระบุวัตถุประสงค 

(3) วิธีการด าเนินการ  
(4) การเก็บขอมูล  
(5) การวิเคราะหรายงานสรุปผลเพื่อน าความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนจึงได้มีการก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะอัน
พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยมีการติดตามการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
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3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้ก ากับติดตามให้ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนเพ่ือการพัฒนาการสอน 
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เห็นถึงความส าคัญของการวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยน าผล

จากการวัดผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม การสนับสนุน การก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล และการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย  
 (1) การระบุปัญหา 
 (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
 (3) วิธีการด าเนินการ 
 (4) การเก็บข้อมูล 

(5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น    ..............5.................ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

1. ครูมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยการบรูณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัดผล
ตามสภาพจริง 

2. ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ครูตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการสอน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- จัดท าผลงานการวิจัย  จากปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ ได้  

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- ขยายผลงานวิจัย ให้กับบุคลากร  หรือสถานศึกษาอ่ืน  ได้น าผลงานวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ รายวิชาเดิมให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมตาม ความตองการของตลาดแรงงาน  

ประเด็นการประเมิน  

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูศึกษา ส ารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา รายวิชา
หรือกลุมวิชา  

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่
เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ กลุมวิชา
ที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป ปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา  

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนารายวิชาจึงได้มีการส ารวจความต้องการใน

การพัฒนารายวิชาทุกแผนกวิชาโดยส ารวจกับสถานประกอบการที่จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนารายวิชาต่อไป 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 น าผลการส ารวจข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาโดยมอบหมายให้
ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับปวช.
จ านวน 5 รายวิชา ระดับปวส. จ านวน 5 รายวิชา 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้สนับสนุนจัดหาสื่อการสอนเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้ก ากับติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลการน าแผนการสอนที่ปรับปรุงจากบัก
ทึกหลังการสอนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
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ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนารายวิชาที่สอน 
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาตามข้อ 1 จาก

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ท าสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่พัฒนา 
5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีรายวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน  3 ปี ครบทุกสาขา

งานที่จัดการเรียนการสอน 
 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น    .............5................ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตระหนักถึงการพัฒนารายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ควรวางแผนให้ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาให้ครบทุกสาขางานเพ่ือเป็นการยกระดับ

การศึกษาต่อไป 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- มอบหมายให้ครูทุกคน  ได้มีการพัฒนารายวิชา  อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อคน/ภาคเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียนของแตละหลักสูตรก าหนด เพ่ือคุณภาพของ
ผูส าเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด การ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจ านวนผูเรียนทั้งหมด  
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ 

หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง  
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผูเรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สอดคลองกับ

สาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ น าไปใชประโยชนไดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  

4..สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู เรียนที่ผานเกณฑ การประเมินครบถวน สม
บูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจ านวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร  

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผู เรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จ านวนผูเรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ MOU กับบริษัทอาสโก อีควิปเมนท์ จ ากัด (ASKO) 
2. โครงการ MOU กับบริษัทเอเชียซิลิโคนล์โมโนเมอร์ จ ากัด (ASM) 
3. โครงการ MOU กับบริษัทเซอร์บ็อกซ์ จ ากัด (Cirbox) 
4. จัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการในภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา ระดับ

ปวส. 
5. จัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 5 ระดับปวช. ตามหลักสูตรที่

ก าหนด 
6. โครงการประชุม สัมมนา ประกวดโครงงานวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนนักศึกษา 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สร้างเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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9. ทดลองใช้เครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
10. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.และปวส. 
11. น านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และพูดภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ

ภาคและจังหวัด 
12. น านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมลูกเสือในระดับภาคและระดับชาติ 

ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร้อยละ 83.33 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีท่ีมีจ านวนสาขา
งานไม่ถึง  5 สาขางานต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างน้อย  1 สาขางาน 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะ 
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ร้อยละ 96.60 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก 
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร ร้อยละ 3.77 ของจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 
 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น    ...............4..............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

จุดเดน 
1. วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
2. วิทยาลัยมีการให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
3. นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานรายวิชาทุกคน 
4. ท าให้บุคคลภายนอกมีความสนใจและมองเห็นความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

เพ่ิมมากข้ึน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมสาขางานในสถานศึกษาที่มีความต้องการกับนักเรียนและสถานประกอบการในพ้ืนที่นั้นๆ 
2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ส ารวจความต้องการสาขางานจากสถานประกอบการเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในงานอาชีพที่มีความ

ต้องการอย่าแท้จริง 
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถของตัวเองด้านวิชาชีพและกิจกรรมอ่ืนๆ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต และทักษะ

วิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตส านึกและเสริมสราง การเปนพลเมืองไทยและพล
โลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนท างาน โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชนตอชุมชน สังคม  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 
5 กิจกรรม และก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและ
ก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม  

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ท างานโดยใชกระบวนการกลุม ในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให ผูเรียนแตละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีการด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเพ่ือชี้แจงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการท าแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
3. มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย

ส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4. มีการนิเทศติดตามทุกช่องทางของการด าเนินกิจกรรม 
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ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม  7  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 2 กิจกรรม
ไม่เป็นไปตามประเด็นท่ีก าหนด  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2   ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 กิจกรรม  ไม่เป็นไปตามประเด็นท่ีก าหนด  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 8 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น   ............3............ข้อ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

 
จุดเดน 

1. ทุกกิจกรรมมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการท ากิจกรรม จนบรรลุเป้าหมายตาม
แผนด าเนินการกิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารงตน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมเติมให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย  
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  

ประเด็นการประเมิน  
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุง 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากร ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. สถานศึกษาไดด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ ภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาไดจัดท ารายงานประจ าปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ ภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ประชุมจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. โครงการจัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกศึกษาของสถานศึกษา 
4. จัดค าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าทุกปี 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ 
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ผลการด าเนินการ 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ความส าเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น   ..............5.............ขอ้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
จุดเดน 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการตามแผนพัฒนา  มี
การติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 รอยละของตัวบงช้ีที่มีการพัฒนา 

ค าอธิบาย  
จ านวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจ านวนตัวบงชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแตตัวบงชี้ที่ 1.1 - 4.1 
ตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑดังนี้  
1. ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางในปปจจุบันสูงกวาใน ปีที่ผ่าน

มา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา  
2. ตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพในปที่ผานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก” โดยมีคาคะแนน

สูงขึ้นหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา  

การค านวณ  
ร้อยละ  = จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา x  100 

     จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่ค่า   
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x  5  

       80 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินปีที่
ผ่านมา 

ผลการ
ประเมินปี
ปัจจุบัน 

ผลการ
พัฒนา 

(มี/ไม่มี) 

ร้อยละตัว
บ่งชี้ท่ีมี

การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
5 

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

 
2.82  
พอใช้ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

 
4  
ดี 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานสังกัด 

 
5  

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

 
4 
ดี 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

 
5 

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

 
5 

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 
3 

พอใช้ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

 
5 

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

 
5 

ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

4 
ดีมาก 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 
3 

พอใช้ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

 
5 

ดีมาก 
  

 
 



  

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 56 

 

ความส าเร็จ ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา  
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

จุดเดน 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมิน

ตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 4.1 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 2.82 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานสังกัด 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 5 ดีมาก 

 

5.1.1 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน.............8....................ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน.............3....................ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน.............3....................ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน.............-....................ตัวบ่งชี้ 
5.1.5 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน.............-....................ตัวบ่งชี้ 



  

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 58 

 

5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

      5.2.1 จุดเดน 
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการก าหนดนโยบายและวางแผนในการรับนักเรียน นักศึกษา ตาม

แผนโครงการ 
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการด าเนินงานจัดท าโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ครบทุกโครงการ 
3. มีครูตรงตามสาขาวิชาและวิชาที่สอน 
4. วิทยาลัยอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมตาม

งานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
5. ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสม่ าเสมอ 
6. วิทยาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรเพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
7. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการบริหารด้านการเงิน ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี และตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกโครงการและกิจกรรม 
8. วิทยาลัยมีโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอยู่เสมอ 
9. วิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน 
10. มีการจัดการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
11. มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีของแต่ละแผนกวิชา 
12. ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกสถานศึกษาได้ในระดับดี 
13. สามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา 
14. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานประกอบการโดยตรงและได้ปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขา

ที่เรียน 
15. นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 
16. ครูมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย การ 

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัดผล
ตามสภาพจริง 

17. ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนครบทุกรายวิชา 
18. ครูตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการสอน 
19. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตระหนักถึงการพัฒนารายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

และความต้องการของสถานประกอบการ 
20. วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
21. วิทยาลัยมีการให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
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ประกอบการ 
22. นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานรายวิชาทุกคน 
23. ท าให้บุคคลภายนอกมีความสนใจและมองเห็นความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ของ

วิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน 
24. ทุกกิจกรรมมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการท ากิจกรรม จนบรรลุ

เป้าหมายตามแผนด าเนินการกิจกรรม 
25. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการตาม

แผนพัฒนา  มีการติดตามตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  ครูที่ปรึกษา กับสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ไปศึกษาต่อ สถานประกอบการที่นักศึกษาท างาน  และผู้รับบริการ  ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
ความหลากหลาย  และมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง 
3.  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการพันสภาพให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจว่าการพันสภาพมีสาเหตุมา

จากการไม่ลงทะเบียนเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ไม่รักษาสภาพ  
4. ควรมีการตรวจสอบวุฒิให้แน่นอนว่านักเรียน นักศึกษาที่มาสมัครใหม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่

ส าเร็จการศึกษา เช่น การตรวจสอบดูใบรบ. การสอบถามเบื้องต้น 
5. จัดและพัฒนาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษายังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการนิเทศติดตามการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งยังอยู่ในช่วง

การด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้น 
7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์  คุณธรรมอัตลักษณ์  ของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน  นักศึกษา  บริเวณสถานศึกษาเพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ 
8. น าโครงการตามนโยบายที่  โดยให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 
9. บุคลากรในภาพรวมมีไม่ครบตามรายวิชา 
10. เพ่ิมอัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการ 
11. ควรพิจารณาให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
12. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
13. สถานศึกษาควรจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอก 
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14. ระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  เพื่อเพ่ิมระดับ
คุณภาพ ของผลสัมฤทธิ์โครงการ  และเป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

15. ด้านงบประมาณและจ านวนบุคลากรของงานอาคารสถานที่ 
16. ห้องเรียนขาดความทันสมัยต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
17. ควรมีแบบบันทึกการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละชิ้นของแผนกวิชาเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาและดูแล

ความเสียหายหลังการจัดส่งซ่อมแซม 
18. อุปกรณ์เครือข่ายยังล้าสมัย 
19. เพ่ิมจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือรองรับระบบ 
20. ควรเพิ่มสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
21. ควรเพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคี 
22. ประสาน จัดหา ครูพิเศษ หรือวิทยากรในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือในด้านการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากชมรม 

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
24. จัดท าผลงานการวิจัย  จากปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ ได้  
25. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ควรวางแผนให้ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาให้ครบทุกสาขางานเพ่ือเป็นการ

ยกระดับการศึกษาต่อไป 
26. เพ่ิมสาขางานในสถานศึกษาที่มีความต้องการกับนักเรียนและสถานประกอบการในพ้ืนที่นั้นๆ 
27. ควรมีการประชุมคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
28. ควรมีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

      5.2.3 ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนาระบบติดตามผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาระบบประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
3. ระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครอง  ในการก ากับดูแล

นักเรียน  นักศึกษา ด้านการเรียน  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา 
4. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ที่ก าหนดให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  เพ่ือการสื่อสารข้อมูล  ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  
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น าสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
6. ขยายพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 
7. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
8. น าผลการตรวจสอบและประเมินผล  ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ต่อไป 
9. บรรจุบุคลากรให้คลอบคลุมกับรายวิชาตามหลักสูตร 
10. ขออัตราเพ่ิม 
11. น าระบบบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ  ด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศออนไลน์ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

12. ควรจัดสรรงบประมาณดูแลจัดการวิทยาลัยให้มากข้ึนกว่าเดิม 
13. ควรจัดท าแผนพัฒนาสถานที่และห้องเรียนให้มีความทันสมัย 
14. ควรมีการสรุปแต่ละแผนกวิชาถึงการใช้ การบ ารุงรักษาและการส่งซ่อมครุภัณฑ์ของแผนกวิชาเป็นราย

ปี 
15. ควรมีการส ารวจความต้องการหรือประชุมเพ่ือเสนอจัดหาครุภัณฑ์แต่ละแผนกวิชา 
16. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
17. ก ากับดูแล ติดตามการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
18. มอบหมายให้แผนกวิขา ครู  สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบ ในกลุ่มอาชีพตามสาขา  เพ่ือประสาน 

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
19. แจ้งความต้องการในการระดับทรัพยากรในด้านต่างๆ  หรือรับบริจาค  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการ

ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
20. ขยายผลงานวิจัย ให้กับบุคลากร  หรือสถานศึกษาอ่ืน  ได้น าผลงานวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
21. มอบหมายให้ครูทุกคน  ได้มีการพัฒนารายวิชา  อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อคน/ภาคเรียน 
22. ส ารวจความต้องการสาขางานจากสถานประกอบการเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในงานอาชีพที่มีความ

ต้องการอย่าแท้จริง 
23. จัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถของตัวเองด้านวิชาชีพและกิจกรรม

อ่ืนๆ 
24. ควรส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด ารง

ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมเติมให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 



  

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 62 

 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

      เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์
แผนงานโครงการกิจกรรมดังนี้ 

 

1.1 แผนบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. โครงการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. โครงการประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
5. โครงการบริหารความเสี่ยง 
6. โครงการสร้างความพึงพอใจในระบบการดูแลผู้เรียนของสถานศึกษา 
7. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
8. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
9. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
10. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
11. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน 
 

1. โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. โครงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
4. โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. โครงการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วน าไปใช้ 
6. โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชา 
7. โครงการจัดอบรมวิธีการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
8. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล 
9. โครงการด าเนินการใช้วิธีวดัและประเมินผล 
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10. โครงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพหลังจากการวัดและประเมินผล 
 
1.3 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

1. โครงการสอนเสริมหลังเวลาเลิกเรียน 
2. โครงการเพื่อนสอนเพ่ือน 
3. โครงการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
4. โครงการศึกษาดูงาน 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
6. โครงการนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. โครงการอบรมด้านวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ 
8. โครงการสัมมนาความร่วมมือสถานประกอบการ 
9. โครงการอบรมชี้แจงของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
10. โครงการ Pre V-Net 
11. โครงการทดสอบทักษะวิชาชีพ 
12. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
13. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
14. โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 
15. โครงการติดตามการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
16. โครงการส ารวจติดตามและสอบถามถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.4 แผนพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) 
2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 
3. โครงการแห่เทียนพรรษา 
4. โครงการวันไหว้ครู 
5. โครงการวันสุนทรภู่ 
6. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
7. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่า 
8. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
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9. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า 
10. โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
11. โครงการ Big Cleaning Day 
12. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
13. โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส 
14. โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงโฟล์คซอง 
15. โครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริ 
16. โครงการอบรมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.5 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนสังคมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
 

1. โครงการคัดเลือกสถานประกอบการหน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนการฝึกงาน 
3. โครงการนิเทศการฝึกงานนักเรียนนักศึกษา 
4. โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูผู้สอนในสถานศึกษา 
5. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6. โครงการศึกษาดูงานประจ าสาขาวิชา 
7. โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย 
 

1.6 แผนพัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 

1. โครงการ Fix It Center 
2. โครงการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
3. โครงการอบรมการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

1.7 แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนา 
2. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการจัดท า SAR รายบุคคล 
4. โครงการนิเทศติดตามผลการประเมินภายในและภายนอก 
 

1.8 แผนส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. โครงการจัดอบรมท าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
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2. โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและท าบันทึกหลังการสอน 
4. โครงการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 




