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สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 



 
ก  

คํานํา 

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดใหสถานศึกษามีหนาที่โดยตรงใน
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและมาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างสังคมแหงการเรียนรู มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษที่สอด
คลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 ด้าน ไดแ้ก 1) ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 2) 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 4) ด้านการมีสวนร่วม
และ 5) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำป
การศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กำหนดให
สถานศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีสวนเกี่ยวของใน
การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง      
ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มา ณ โอกาสนี้ 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

  



 
ข  

คําช้ีแจง 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีปีการศึกษา 
๒๕๖2 ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้นําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค
ของหน่วยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สร้างความเชื่อมั่นใหแกผู้ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 พฤษภาคม ๒๕๖3 

  



 
ค  

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา  ก 

คําชี้แจง ข 

สารบัญ ค 

สารบัญ (ตาราง)  ง 

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)  จ 

สวนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  1 

1.2 การสร้างความเชื่อม่ันใหแกผู้มีสวนเกี่ยวของ  10 

1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงคของหน่วยงานตนสังกัด  11 

1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งที่ดี (Best Practice)  12 

สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1 ขอมลูเกี่ยวกับสถานศึกษา  13 

2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา  14 

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา  15 
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  26 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  27 

สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  31 

สวนที่ ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  35 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  41 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรียนรู  46 

สวนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  49 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  51 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรียนรู  54 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  56 

สวนที่ ๖ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  57 

6.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  58 

6.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรียนรู  60 
  



 
ง  
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ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 15 

ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 17 

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  21 

ขอมูลอาคารสถานที่  24 

ขอมูลงบประมาณ  25 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน         49 
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1 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 
 

  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี ๔๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
มีเนื้อท่ี ๖๑ ไร่ ๒ งาน ๑๔  ตารางวา  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของราชบุรี  มีการจัด
การศึกษา ๒ ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จำนวน 294 คน มีผู ้เรียนทั้งส้ิน  
5,503  คน 

ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายของสำนัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผลการ
ประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ๓  มาตรฐาน ๙ ประเด็น ปรากฏผลการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา   สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา  ๒๕๖2  รายละเอียดดังนี้ 
1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖2 มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จำนวน ๓ ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา จำนวน ๔ ประเด็นการประเมิน มาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๒ ประเด็น
การประเมิน ผลการประเมินและตรวจคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะ
ของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 

๑.๑  ด้านความรู้ 3 ดี 
๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 5 ยอดเยียม 
๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุป ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
มาตรฐานท่ี  ๑  

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา 
   

๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 
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สรุป ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
มาตรฐานท่ี  ๒  

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  
   

๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1 กำลังพัฒนา 

สรุป ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
มาตรฐานท่ี  ๓ 

ยอดเยี่ยม 

สรุป ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   มีมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประกอบด้วย ๓  มาตรฐาน  
๙  ประเด็น  การประเมิน   ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรร ม
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   ๓  ประเด็น ดังนี้ 
๑.๑  ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักสูตร ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

๑. ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ โดยจัดให้ผู้เรียน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักคณะกรรมการ
อาชีวศึกษากำหนด โดยมีผู้เรียนระดับ ปวช. ท่ีเข้าสอบจำนวน 1,061 คน ผ่านการประเมินจำนวน 817 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77 และมีผู้เรียนระดับ ปวส. ท่ีเข้าสอบจำนวน 990 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 565 
คน  คิดเป็นร้อยละ 57.07 รวมผู้เรียนท่ีเข้าสอบท้ังหมด 2,051 คน สอบผ่านเกณฑ์ 1,832 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.38 

๒. สถานศึกษากำหนดให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. 
พ.ศ.2556 ทุกคนต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนระดับ ปวช.3 ท่ีเข้าทดสอบความรู้มีจำนวน 
1,061 คน ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 661 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29      
๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มรสมรรรถนะในการเป็นผู้ประกอบากร
หรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 80 คน สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
จำนวน 31 คน สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับผลการ
ประเมนิ 4 ดาว ระดับ ชาติ 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีดีมีคุณภาพพร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพจนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง และระดับอาชีวศึกษาชาติ ในกลุ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นท่ี
ยอดรับในระดับอาชีวศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 
อาทิ เช่น  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง โดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

- รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ ชาติ การแข่งขันทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจอาหารว่างโบราณ 
ประเภทข้าวแช่ โดย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและมีวิธีการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นที่ยอมรับในระดับ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับ ปวช. มีจำนวน 902 คน ระดับ ปวส. มี
จำนวน 886 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด 1,788 คน 

2. สถานศึกษาของผู ้เร ียนมีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนร่วม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยามิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินในระดับ เหรียญทอง ระดับภาค 

3. สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังจากผู้เรียนสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นระบบในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศกึษา 
ระดดับ ปวช. จำนวน 902 คน และระดับ ปวส. จำนวน 886 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,788 คน (ข้อมูล
ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2562 : งานทะเบียน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) สถานศึกษาได้มอบหมายให้งาน
แนะแนวและจัดหางานเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษาเพื่อ
ติดตามข้อมูลการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาไปยังสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงานหรือสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสัมภาษณ์ผ่าน
ทางโทรศัพท์ ซึ่งในการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไม่สามารถที่จะดำเนินการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อ
ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ทันตามห่วงเวลาการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษา
ต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจะเริ่มดำเนินการหลังจากผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอย่าง
น้อย 3 เดือน จึงจะสามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาได้  
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ในการนี้ สถานศึกษาจึงขออนุญาตนำผลข้อมูลการรายงานการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที ่พึ ง
ประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
ปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 823 คน ระดับ ปวส. จำนวน 685 คน รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 1,508 คน มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ จำนวน 
422 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98 ศึกษาต่อจำนวน 885 คน คิดเป็นร้อยละ 58.69 ประกอบอาชีพอิสระตรง
สาขาวิชา จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 5.44 ว่างงาน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อื่น ๆ (ปวช.) 
จำนวน 18 คน ร้อยละ 1.19 รวมทั้งส้ิน จำนวน 1,505 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80 

สรุป ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และ ระดับปวส. ในปการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมามีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 1,389 คน ของผู้สำเร็จ
การศึกษา ระดับปวช. และ ระดับปวส. มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็น ร้อยละ 92.11 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้ผู ้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพที่ดีมีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จนได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับอาชีวศึกษาระดับ ภาค 
และอาชีวศึกษาระดับ ชาติ ในกลุ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับอาชีวศึกษาและมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ     

2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตยทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยามิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรืององค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผบการประเมินในระดับ
เหรียญทอง ในระดับภาค  

3. สถานศึกษามีผู ้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,788 คน (ข้อมูล: งาน
ทะเบียน) การเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 2562 อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานการเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 2562 จึงนำผลข้อมูลการ
รายงานการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาประเด็นการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 823 คน ระดับ ปวส. จำนวน 685 คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,508 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ จำนวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98 
ศึกษาต่อจำนวน 885 คน คิดเป็นร้อยละ 58.69 ประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา จำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.44 ว่างงาน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อื่น ๆ (ปวช.) จำนวน 18 คน ร้อยละ 1.19 รวม
ท้ังส้ิน จำนวน 1,505 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80   
จุดที่ควรพัฒนา  
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1. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาด้านความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกได้ 

2. สถานศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้สำหรับทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สถานศึกษาควรจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู ้สำหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพให้มีผลผ่านเกณฑ์การประเมินมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ส่งผลทำให้ผลการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ๔  ประเด็น  ดังนี้ 
๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและความต้องของตลาดแรงงงานในปัจจุบัน โดยได้รับ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1.สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน 
ประกอบการและตลาดแรงงาน โดยจัดแผนการเรียนให้มีสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
ระบบปกติและระบบทวิภาคี ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ความต้องการและศักยภาพของ
ผู้เรียน ระดับ ปวช.  มีจำนวน ๒1 สาขาวิชา ระดับ ปวส. มีจำนวน ๒0 สาขาวิชา  และระบบทวิภาคี มีจำนวน 
12 สาขาวิชา 

2.แผนกวิชามีการปรับปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร ่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อเทียบสัดส่วนจำนวนสาขางานท่ีมีการปรับปรุงรายวิชากับสาขางาน
ทั้งหมดในสถานศึกษา (41 : ๔1) คิดเป็นร้อยละ 100 (มีการปรับปรุงรายวิชาทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปวช. 
และระดับปวส.)  
๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนท้ังวัย
เรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร พร้อมท้ังส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 

1.  ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ มีแผนการสอนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
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และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายสู่การปฏิบัติและกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีการกำหนดสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และนำมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนมีการกำหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรู้แบบท่ีหลากหลาย สรุป ในปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 355 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.73 ของครูผู้สอนทั้งหมดที่จัดการ
เรียนรู้ 

2.  ครูผู้สอนของสถานศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 83.01 ของครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.  ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษามี
ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนหรือเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน จำนวน  ๒12 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ของครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

4. ครูผู้สอนของสถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำช้ันเรียนและสาขาวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  

สรุป ครูผู้สอนของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในการบริการจัดการช้ันเรียนมีจำนวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอนของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ชม./คน/ปี ตามระเบียบของ สำนักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จำนวน 198 คน จากจำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 93.39 

ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขาร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.51 ครูผู้สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.39 ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36  

สรุป ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 76.13 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนในช้ันเรียนได้ตามศักยภาพ โดย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ท่ีสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 230 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 86.07 ของ
จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท้ังหมดของสถานศึกษา 
๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการทำงานของ 
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1.  ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื ้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให้กับผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณท่ีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
รวมทั้งมีการจัดสภาพแวะล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษามี
การจัดทำแผน โครงการ และดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิ ่งอำนวยความสะดวก ที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัยจัดเตรียมไว้
ให้บริการอย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  

3.  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งกำลังและระบบควบคุมให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
การใช้งานในสถานศึกษาและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา มีระบบส่งจ่ายน้ำประปา น้ำดื่ม น้ำใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน
และมีการจัดทำช่องทาเดิน ถนน ระบบคมราคมภายในสถานศึกษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบ
ระบายน้ำและระบบกำจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

4.  สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
สำหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดย มีผู้เรียนใช้บริการ จำนวน 4,350 คน คิดเป็นร้อยละ 79.04 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 

5.  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและ
มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และมีระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้
ข้อมูล รวมถึงสามารถใช้งานคลอบคุมทุกพื้นท่ีในการใช้งานภายในสถานศึกษาและมีระบบสารสนเทศเช่ือมโยง
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษารวมถึงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับสำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ ่งระบบอินเทอร์เน็ตความความเร็วสูงของสถานศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว 900 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) 
๒.๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายสำคัญที ่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน โดยได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีคุณภาพดีเด่นจนได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพระดับ ดีเด่น ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
จุดเด่น  
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1. สถานศึกษามีการจัดแผนการเรียนที่หลากหลาย เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง 
เลือกอวิธีการเรียนามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาตามความสนใจ 
ตามความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง โดยแผนกวิชาได้จัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ    

2. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีคุณภาพดีเด่นจนได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพระดับ ดีเด่น ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ท้ังในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคลากร 
และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
จุดที่ควรพัฒนา    

1. สถานศึกษาควรมีการกำกับติดตามให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามจำนวนครูผู้สอน 

2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาให้เป็นท่ี
ยอมรับหรือมีการเผยแพร่ในระดับสาธารณะในจำนวนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1.   สถานศึกษาควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

2.  สถานศึกษาควรเพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

3.  สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางการให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในจัดทำรวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนและการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับระดับสาธารณชน 

มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   ๒  ประเด็น  ดังนี้ 
๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาได้รับร่วมมือจากบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศในการจัดการศึกษาการ
จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

1.  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนรวมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษาโดยให้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมท้ังมีส่วนร่วม
ในการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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2. ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา เงินสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนวัสดุฝึก อุปกรณ์ครุภัณฑ์และอื่นจากสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาธิ เช่น 
บริษัทนิปปอนเพ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกรายวิชางานสีรถยนต์ (สีโป้ ,สีรองพื้น,สีจริงพ่นรถยนต์) 
และบริษัทมาสด้าเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกชุดเกียรอัตโนมัติ (ออโต้) จำนวน 1 ชุด ให้แก่
สาขาวิชา ช่างยนต์ บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบวัสดุฝึก (แผ่นเหล็กหนา 10 มิลลิเมตร) 
มูลค่า จำนวน 50,000 บาท ให้แก่สาขา วิชา ช่างเชื่อมโลหะ และบริษัท ซิตี้เอ็นจิเนียริ ่ง (1992) จำกัด 
บริจาคเงิน 15,000 บาทและบริษัท ปัถยะกร จำกัด บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เป็นต้น 

3. ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามรการดำเนินงานโครงการกิจกรรม การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ การบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนประชาชนทั่วไป
ในพ้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง และมีการดำเนินงานจัดจั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It canter) 
แบบถาวรเพื่อให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริการด้านการสอนอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไป อย่างมีคุณภาพจนได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับ 2 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร
ของสถานศึกษากลุ่มภาคกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ปี
การศึกษา 2562 และสถานศึกษาธิการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาชีพให้กับโรงเรียนเจติยาราม (บัณฑิต
ประชาพาณิชย์) เป็นการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาชีพ โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นต้น 
๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อท่ี
สามารถนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และมีการ
เผยแพร่สาธารณชน 

ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ศึกษาและจัดสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนสังคมและประเทศให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พร้อมท้ัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง และอาชีวศึกษาระดับชาติ โดยผู้เรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศจำนวน 3 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับท่ี 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับท่ี 2 จำนวน 2 รางวัล และผู้เรียนท่ี
ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า the hub รังสิต จ.ปทุมธานี 
จุดเด่น   

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี 
รวมถึงมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษา 
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2.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาของผู้เรียนจากสถานประกอบการหน่วยงานเอกชน 
มูลนิธิ, ผู้มีจิตศรัทธา ครูผู้สอน และสมาคมครูและผู้ปกครองศิษย์เก่า 
จุดที่ควรพัฒนา  

1.ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย งานวิจัย 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2.ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาให้แก่ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในการจัดทำวิจัย  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยเพื่อการ
พัฒนา 

2.สถานศึกษาควรมีการกำหนดแผนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน อย่างต่อเนื่อง  
2.การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เปน็ผู้มี
ความรู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเข้า
ทำงานในหน่วยงาน ซึ่งสถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาอย่างมีคุณภพาและมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึ่งประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

สถานศึกษามีการกำหนดให้ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนของแต่
ละสาขาวิชา และจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกคน ต้องทำการทดสอบและ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และต้องมีผลการทดสอบที ่ผ่านการทดสอบด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

สถานศึกษามีการกำหนดให้ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนของแต่
ละสาขาวิชา ระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ทุกคนต้องทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
และต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยได้คะแนนต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบตามท่ีกำหนดไว้ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถะวิชาชีพที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอดรับด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ ต้ังแต่การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดดับอาชีวศึกษาภาคและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์รับผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงาน 

สถานศึกษามีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายไปแล้ว 1 ปีว่าผู้สำเร็จการศึกษามี
งานทำในสถานประกอบการหน ่วยงานภาคร ัฐและเอกชนประกอบอาช ีพอ ิสระและศ ึกษาต ่อ ใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อติดตามข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ



 

 

11 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

และเอกชนและสถานบันการศึกษาที่ผู ้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา มา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปละสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
3.การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ทำ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายสามารถนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคณุภ
พาสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ และเข้าใจ
นโยบายท่ีสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดีได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอแนะเกี่ยวนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

1.2 ประชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างาน เพื่อให้รับทราบและ 
ช้ีแจงนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด และนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

1.3 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งเพื่อช้ีแจงและทำความเข้าใจ เกี่ยว 
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนดำเนินงานตาม
นโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสถานศึกษา 

1.4 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจงและทำความเข้าใจ เกี่บกับระเบียบการจัดการเรียนการสอน การขอ 
ความร่วมมือในการติดตามผลการเรียน และการดูแลผู้เรียนรวมถึงการติดตามผลการเรียนจากเว็ปไซด์ของทาง
สถานศึกษา เพื่อลดปัญหาไม่ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและลดปัญหาการออกกลางคันผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่อรับฟังคำช้ีแจงและช่วยกับดูและผู้เรียน 

1.5 ประชุมและช้ีแจงนโยบายของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติ 
1.6 ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาท้ังระบบปกติและ 

ระบบทวิภาคี และนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายและดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ดำเนินการ ดังนี้กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ 
โดยการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
แผนกวิชา และหัวหน้างานต่าง ๆ ตามระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถของแต่บุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในสถานศึกษา 

1.7 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน (ตัวแทนนักศึกษา) ร่วมกันกำหนดแผนงาน/ 
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โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย โดยผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/กิจกรรม สร้างระบบ
ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
4.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 

4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยาลัยท่ีมีภารกิจในด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา และ

พัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เพื่อตอลสนองความต้องการของสังคมท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสอดคล้อง กับ
ความกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าว วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญ และได้จัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการ สำคัญในการจัดการศึกษาให้มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยทุกระดับวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ปรัชญา วสัยทัศน์กและพันธกิจของวิทยาลัยท่ีกำหนดไว้ 

4.2 วัตถุประสงค์การจัดทำ 
เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของเกณฑืมาตรฐานและบรรลุผลการ

ดำเนินการท่ีกำหนด ผลการดำเนินการท่ีกำหนด ผลการดำเนินงานกิจกรรม ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และให้มี
การนำความรู้มาแบ่งปัน ควบคู่กับการทำงานรวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนประสบการณ์
จากการทำงานของครูท่ีได้รับจากการอบรม สัมมนา จากการเป็นกรรมการผู้ตรวจและในฐานะผู้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีทำให้เกิดความรู้ทักษะ และความชำนาญในการจัดระบบสารสนเทศ การ
เขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จากการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนามาเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 
1. ประชุมกำหนดแนวปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองร่วมกันโดย กำหนดให้มี

ผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบแต่ละข้อท้ัง 9 ข้อ ต้ังแต่การรวบจัดเก็บข้อมูลจนกระท่ัง ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ 

2. กำหนดปฏิทินตามความก้าวหน้าและการรายงานผลสำเร็จของงานให้ประธานทราบในการประชุม
ทุกครั้ง 

3. มีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเมินความสำเร็จในการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับระบบการติดตาม ผลการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 

4. มีการนำเสนอปัญหาอุปสรรคการจัดทำรายงานการประเมินตนเองต่อทีมคณะก จัดทำ รายงานการ
ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ เพื่อข้อเสนอแนะและวิธีการในการทำงานท่ีเหมาะสม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการ
จัดเก็บและสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
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ส่วนที 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา   
2.1.1 ที่ต้ัง  

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 433  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด
ราชบ ุร ี  70000 หมายเลขโทรศ ัพท ์   032 – 338544  โทรสาร  032 – 337477   เว ็บไซต์   
www.rtc.ac.th    พื้นท่ีของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 61  ไร่  2  งาน  14   ตารางวา    
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ปี  พ.ศ.  2497    เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “โรงเรียนการช่างราชบุรี”   
 วันท่ี  1 พฤษภาคม 2541    เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนเทคนิคราชบุรี”   
 วันท่ี  1 ตุลาคม    2519     เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี (วิทยาเขต 1)” 
 วันท่ี  1 มกราคม  2521     เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี”  
สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 
กิโลเมตร มีพื้นที่ 2 ,347 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อที่ ภาค
ตะวันตก 8  จังหวัด มีพื้นท่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น
แนวพรมแดนสันปันน้ำ ระยะความยาว 73  กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านจังหวัด
ราชบุรีในเขตพื้นท่ีอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง 67  กิโลเมตร  
เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในปี 2553 ของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ   ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) คิดเป็นมูลค่า 
120,200 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 17  ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร (GPP PER CAPITA) สูงถึง 
144,062 บาท เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทางอุตสาหกรรมถึง 1 ,100 
โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า  100,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีธุรกิจการค้าประเภท
สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลางตลาดผัก
ผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมี
ตลาดสดและตลาดนัดในท้องท่ีต่าง ๆ ควบคู่กับการเล้ียงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ท่ีมีมากในเขตอำเภอ
ปากท่อ และอำเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอื ่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น โดยจังหวัด
ราชบุรีเป็น 1ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจะ
กระจายอยู่ใน พื้นท่ีเมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ง เป็นต้น โดยเป็นที่ต้ัง ศูนย์ และสำนักงาน
สาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทชั้นนำหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจ
เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉล่ียปีละประมาณ 5 – 6 % ทำให้มีการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น 
ศูนย์การค้า โครงการท่ีอยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่างๆ สำหรับสินค้าเกษตรสำคัญท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ มัน
สำปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ สุกร น้ำมันดิบ และกุ้งขาว ซึ่ง  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ต้อง
พึ่งพาตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญด้วย ขณะท่ี
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ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลง จากการที ่ไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ 
โครงสร้างการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นหรือ
กิจกรรมอื่นที่มีความเหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า  เป็นต้น  จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น
การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้  การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอ
บางแพ  อำเภอวัดเพลง  อำเภอปากท่อ  อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผ้ึง  และอำเภอบ้านคา 104  ตำบล 975 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3  เทศบาลเมือง 
25  เทศบาล  ตำบล และ 83 องค์การบริหารส่วน มีประชากรท้ังส้ิน จำนวน 909,711 คน  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2.06 และนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 054 
 
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3  ข้อมูลของสถานศึกษา  
2.3.1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ   สาขางาน  และช้ันปี   

 
 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นป ี  
 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปก
ติ  

ทวิ
ภา

ค ี

ระดับ  ปวช. 
ช่างยนต์ 

 
150 

 
22 

 
127 

 
14 

 
106 

 
18 

 
437 

ช่างกลโรงงาน 109 - 79 - 91 8 287 
ช่างเช่ือมโลหะ 50 - 27 - 26 - 103 
เขียนแบบเครื่องกล 16 - 14 - 18 - 48 
ช่างไฟฟ้า 167 - 134 - 125 - 426 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 116 - 111 - 93 - 320 
ช่างก่อสร้าง 80 - 59 - 63 - 202 
สถาปัตยกรรม 50 - 34 - 30 - 114 
การบัญชี 114 - 116 - 109 - 339 
การเลขานุการ 8 - 9 - 17 - 34 
การตลาด 47 - 46 - 64 - 157 
ธุรกิจการค้าปลีก - 15 - 12 - 4 31 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 133 - 114 - 97 - 344 
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 49 - 33 - 37 - 119 
คหกรรมศาสตร์ 5 - 3 - 6 - 14 
แฟช่ันและส่ิงทอ 1 - 3 - 7 - 11 
อาหารและโภชนาการ 61 - 70 - 61 - 192 
วิจิตรศิลป์ 16 - 15 - 13 - 44 
ออกแบบ 18 - 15 - 12 - 45 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 72 - 48 - 50 - 170 
ศิลปกรรมเซรามิกค์ 5 - 2 - 6 - 13 

รวมทั้งหมด 1,261 37 1,059 26 1,031 30 3,450 
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จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ   สาขางาน  และช้ันปี  (ต่อ) 
 
 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นป ี  
 

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี
 

ระดับ  ปวส. 
ช่างยนต์ 

 
99 

 
15 

 
92 

 
16 

 
222 

เทคนิคการผลิต 60 10 61 12 143 
ช่างเช่ือมโลหะ 33 - 41 - 74 
เขียนแบบเครื่องกล 29 - 20 - 49 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 117 55 86 26 284 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 76 - 76 - 152 
ช่างก่อสร้าง 46 - 40 - 86 
สถาปัตยกรรม 19 - 17 - 36 
เทคนิคอุตสาหกรรม 39 20 37 113 209 
การบัญชี 125 - 103 - 228 
การเลขานุการ 13 - 20 - 33 
การตลาด 54 1 48 - 103 
ธุรกิจการค้าปลีก 3 - - - 3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87 - 57 - 144 
การจัดการโลจิสติกส์ 37 35 25 35 132 
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 17 - 7 - 24 
คหกรรมศาสตร์ 3 - - - 3 
แฟช่ันและส่ิงทอ 4 - - - 4 
อาหารและโภชนาการ 47 - 52 - 99 
ออกแบบ 19 - 4 - 23 
ศิลปกรรมเซรามิกค์ - - 2 - 2 

รวมทั้งหมด 927 136 788 202 2,053 
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2.3.2   ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู   พนักงานราชการ (ครู)   ครูพิเศษสอน   จำแนกตามแผนกวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
 

จำนวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

 
วุฒิการศึกษา 

ผู้บ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

ครู
ปร

ะจ
ำ 

  ครู
พิเ

ศษ
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

  (
ครู

) 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ต่ำ
กว่

า 
ป.

ตรี
 

ผู้บริหาร 5 5 - - - 1 4 - - 

สามัญสัมพันธ์ 33 - 20 13 - - 14 19 - 
ช่างยนต์ 24 - 11 12 1 - 4 20 - 
ช่างกลโรงงาน 12 - 6 6 - - 3 9 - 
เทคนิคการผลิต 7 - 5 2 - - 1 6 - 
ช่างเช่ือมโลหะ 8 - 4 4 - - 2 6 - 
เขียนแบบเครื่องกล 4 - 3 1 - - - 4 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - - - - - - - 
เทคนิคพื้นฐาน 7 - 2 4 1 - - 7 - 
ช่างไฟฟ้า 19 - 12 7 - - 3 16 - 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 - 13 5 - 1 5 12 - 
ช่างก่อสร้าง 12 - 6 6 - - 2 10 - 
สถาปัตยกรรม 7 - 2 5 - - 1 6 - 
การบัญชี 8 - 4 4 - - 4 4 - 
การเลขานุการ 4 - 2 2 - - 2 2 - 
การตลาด 7 - 6 1 - - 3 4 - 
ธุรกิจการค้าปลีก 1 - - 1 - - - 1 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 - 5 5 - - 4 6 - 
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จำนวนครูจำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน  (ต่อ) 
 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
 

จำนวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

 
วุฒิการศึกษา 

ผู้บ
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

ครู
ปร

ะจ
ำ 

  ครู
พิเ

ศษ
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

  (
ครู

) 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ต่ำ
กว่

า 
ป.

ตรี
 

การจัดการโลจิสติกส์ 3 - 2 1 - - - 3 -- 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3 - 2 1 - - 1 2 - 

คหกรรมศาสตร์ 3 - 3 - - - 1 3 - 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 - 2 1 - - 1 2 - 

อาหารและโภชนาการ 6 - 2 3 1 - - 6 - 
วิจิตรศิลป์ 3 - 1 2 - - - 3 - 
ออกแบบ 7 - 3 3 1 - 2 5 - 
ศิลปกรรมเซรามิก 3 - 1 1 1 - - 3 - 

รวมทั้งหมด 217 5 117 90 5 2 57 159 - 
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จำนวนบุคลากรทางการศึกษาและสายสนับสนุนการสอน 
 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
จำนวน  
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานทะเบียน 

 
4 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

งานการเงิน 4 - - 1 3 
งานการบัญชี 1 - - - 1 
งานบริหารท่ัวไป 3 1 - - 2 
งานประชาสัมพันธ ์ 1 - - - 1 
งานเอกสารการพิมพ ์ 2 - - 1 1 
งานบุคลากร  2 - - - 2 
งานพัสดุ 5 - - - 5 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 - - 1 - 
งานอาคารสถานท่ี 26 - - 1 25 
ยาม 3 - - 2 1 
สำนักงาน  อศจ. 1 - - - 1 
งานสถานีวิทยุฯ - - - - - 
พนักงานขับรถยนต์ 2 - - - 2 
รวม 55 1 - 7 47 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

งานปกครอง 1 - - - 1 
งานครูท่ีปรึกษา 1 - - - 1 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - - 1 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 - - - 1 
งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 1 - - - 1 
รวม 7 - - - 7 
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จำนวนบุคลากรทางการศึกษาและสายสนับสนุนการสอน (ต่อ) 
 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
จำนวน  
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 - - - 2 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 
งานการค้า 1 - - - 1 
งานแผนงานและความร่วมมือ 1 - - - 1 
งานศูนย์ประสานงานและกำลังคนอาชีวศึกษา 
(CEC) 

2 - 1 - 1 

รวม 9 - - - 8 
ฝ่ายวิชาการ 
งานพัฒนาการเรียนการสอน 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 2 - - - 2 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 
งานส่ือการเรียนการสอน 1 - - - 1 
งานวิชาการ 1 - - - 1 
รวม 8 - - - 8 

รวมทั้งหมด 79 1 1 7 70 
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2.3.3   ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ได้จัดหลักสูตร
การศึกษาเป็น  2  ระดับ  คือ 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  หลักสูตร 3  ปี 
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557   หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เปิดสอน 21 สาขาวิชา 21 

สาขางาน  ดังนี้ 
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน 

1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 
3 ช่างเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล 
4 ช่างเช่ือมโลหะ โครงสร้าง 
5 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
8 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 
9 การบัญชี การบัญชี 

10 การตลาด การตลาด 
11 ธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
12 การเลขานุการ  การเลขานุการ 
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
14 การโรงแรม    การโรงแรม 
15 อาหารและโภชนาการ  อาหารและโภชนาการ 
16 แฟช่ันและส่ิงทอ    แฟช่ันดีไซน ์
17 คหกรรมศาสตร์    ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
18 วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ 
19 การออกแบบ  การออกแบบ 
20 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
21 ศิลปกรรมเซรามิก  ศิลปกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557 
เป็นหลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ มัธยมศึกษาตอน

ปลาย  (ม.6)   เปิดสอน 20 สาขาวิชา 27  สาขางาน  ดังนี้ 
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน 

1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 

2 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดต้ังและบำรุงรักษา 
3 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
แม่พิมพ์พลาสติก 

4 เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล 
5 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
6 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 

ไฟฟ้าควบคุม 
7 อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

8 การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
9 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 

10 การบัญชี การบัญชี 
11 การตลาด การตลาด 
12 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
13 การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
14 การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน 
15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16 การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
17 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
18 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
19 การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์ 
20 เทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก 
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หลักสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ 1  ระบบ 
1.ระบบทวิภาคี    

นักศึกษาในระบบนี้  จะเรียนในวิทยาลัย คือ ในภาควิชาสามัญและพื้นฐานหรือทางภาคทฤษฎี  40% 
และ  ภาคปฏิบัติในโรงงานอีก 60%   โดยเปิดสอนภาคทวิภาคี ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.และระดับ รวม  12  
สาขางาน  ดังนี้ 

ระดับ ปวช. 
• สาขางานยานยนต์    
• สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  
• สาขางานเครื่องมือกล 

ระดับ ปวส. 
• สาขางานเทคนิคยานยนต์  
• สาขาผลิตช้ินส่วนยานยนต์  
• สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
• สาขางานไฟฟ้าควบคุม  
• สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 
• สาขางานติดต้ังและบำรุงรักษา 
• สาขาการจัดการคลังสินค้า  
• ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 
• การตลาดพรีเมี่ยม 
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2.3.4   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ท่ี รายการอาคาร งบประมาณปี ขนาด 

(ตารางเมตร) 
ปีที่ได้รับมอบ 

1 ตึกอำนวยการ 2513 10x18 2513 

2 อาคารงานปกครอง 2558 7x24 2558 

3 ตึก 3 (คณะวิชาบริหารธุรกิจ) 2529 10x52 2529 

4 อาคารแนะแนวอาชีพ 2527 7x24 2527 

5 ห้องสุขาชาย - หญิง 2558 60 ตร.ม. 2558 

6 อาคารทวารวดี (หอสมุด) 2541 24x24 2541 

7 ตึก 2 (อุดม - สมพร) 2503 13x64 2503 

8 อาคารเรียน 5 คณะวิชาพื้นฐาน 2537 60x64 2537 

9 อาคารทอผ้า 2513 16x50 2513 

10 อาคารจิตรภักดี 2547 38x60 2547 

11 หอประชุมเล็ก 2513 20x20 2513 

12 อาคารงานสวัสดิการพยาบาล/กิจกรรม 2539 7x24 2539 

13 ตึกช่างไฟฟ้ากำลัง 2538 10x24 2538 

14 ตึกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2526 10x48 2526 

15 อาคารงานพัสดุและจัดซื้อ 2498 16x50 2498 

16 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1 2513 16x44 2513 
17 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2 2513 16x44 2513 
18 อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 2554 10x10 2554 
19 โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 2513 16x36 2513 
20 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2553 10x44 2553 
21 ตึกสถาปัตยกรรม 2528 7x10 2528 
22 ตึกแผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2539 20x50 2539 
23 ตึกคณะวิชาการก่อสร้าง 2526 17x36 2526 

24 ตึกช่างเช่ือมโลหะ 2542 20x50 2542 
25 ตึกศิลปกรรม 1 2520 15x22 2520 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   (ต่อ) 
ท่ี รายการอาคาร งบประมาณปี ขนาด 

(ตารางเมตร) 
ปีที่ได้รับมอบ 

26 ตึกศิลปกรรม 2 2520 16x23.8 2520 

27 อาคารเซรามิคฯ/ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ 2520 4x50 2520 

28 ตึกคหกรรม 2530 10x48 2530 

29 ตึกคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2521 8x52 2521 

30 อาคารงานอาคารสถานท่ี 2545 8x9 2545 

31 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
R-radio 

2550 13 ตร. ม. 2550 

32 อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู 2550 80 ตร. ม. 2550 

33 โรงจอดรถนักเรียน-นักศึกษา 2557 800 ตร. ม. 2557 

2.3.5  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ประมาณการรายรับ 

ประเภทรายรับ 
จำนวนเงิน (บาท) 

2562 
1.เงินงบประมาณ 11,223,300 
2.เงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 38,316,285 
3. เงินบำรุงการศึกษา 32,061,400 
4.งบลงทุน 320,000 

รวมทั้งสิ้น 81,920,985 
ประมาณการรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
จำนวนเงิน (บาท) 

2562 
1.เงินเดือน - 
2.ค่าจ้างช่ัวคราว 16,054,200 
3.ค่าตอบแทน 15,400,000 
4.ค่าใช้สอย 5,138,160 
5.ค่าวัสดุ 4,200,000 
6.ค่าสาธารณูปโภค 6,264,000 
7. งบลงทุน - 

- ค่าครุภัณฑ์ 320,000 
     -    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - 
8. เงินอุดหนุนท่ัวไป (การศึกษาข้ันพื้นฐาน) - 

- ค่าหนังสือเรียน 7,437,000 



 

 

26 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,710,510 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,375,000 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 3,532,575 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 22,261,200 

9. รายจ่ายอื่น ๆ  - 
    - โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3,000,000 
    - เงินสำรองฉุกเฉิน 7,144,190 

รวมทั้งสิ้น 95,836,835 
2.4   ปรัชญา อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
2.4.1  ปรัชญาของสถานศึกษา    
 ฝีมือเจนจัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  
2.4.2  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ทักษะเย่ียม   เป่ียมคุณธรรม 
2.4.3  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาแห่งความดี 
2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.5.1  วิสัยทัศน์ 
 มุ่งผลิตและพัฒนาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.2  พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการผลิตโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์   
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม 
2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการภายในท่ีมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ 
3. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะการส่ือสาร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
4. โครงการ งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กับสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
6. สถานศึกษาได้ร ับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.5.4 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาสมรรถนะครู   และบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3   สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4   เพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5   พัฒนาระบบ  ICT   เพื่อบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  7   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  8   อาชีวศึกษาบริการชุมชน 

2.5.5  กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้วงจร  PDCA   แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   

ตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของการจัดการสถานศึกษาให้เป็นที่พึ ่งของชุมชนและ
ประเทศได้ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล   เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ 

3. เพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในศตวรรษ       ท่ี  
21 

4.พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต จิตอาสา ความรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างแรงงานและผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ 

5.พัฒนาคุณภาพของโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ท้ังของครูและผู้เรียน  โดยบูรณา
การเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

6.ทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลแบบฐานสมรรถนะ ในด้านการวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลัง  การพัฒนาฝึกอบรม  และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ 

7.ส่งเสริมการบริการวิชาชีพและวิชาการแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้บริหารซ่อมสร้าง ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และสร้างอาชีพแก่ชุมชน 

8.สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน 
2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง 
๒.๖.๑   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
ระดับ ภาค 

1.รายการรางวัล ทักษะเขียนแบบเครื ่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์ ระดับ ปวช. โดย สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.รายการรางวัล ทักษะพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. โดย สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

3.รายการรางวัล ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภททีม โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

4.รายการรางวัล ทักษะการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช./ปวส. (English 
Demonstration Contest) โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 
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5.รายการรางวัล ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับ ปวช./ปวส. โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 
ระดับ ชาติ 

1.รายการรางวัล รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพรนะราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 การ
แข่งขัน นาฏมวยไทยอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

2.รายการรางวัล ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 4 ดาว โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ระดับ ชาติ 

1.นายมรุต บุญเชิด รายการรางว ัล คร ูผ ู ้ควบคุมทักษะมาตรฐานวิทยาอุตสาหกรรม โดย 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

2.นายเฉลิมชัย งามทรัพย์ รายการรางวัล การพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน โดย สำนักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

3.นายธิวากรณ์ ราชา อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (30 ช่ัวโมง) (In – Company Training) โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

4.นายวินัย รุ่งถิ่น รายการรางวัล การอบรมหลึกสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอนหลักสูตร การพัฒนาครูแกนนำสำหรับการประยุกต์ใช้ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 ในการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาโครงการของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รางวัล
อื่น ๆ ระดับ ชาติ 
1.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
ระดับ จังหวัด 

1.นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะมาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

2.นางสาวชลธิชา อ่อนศรี, นายพรีพัฒน์ เทวรัตน์ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ การประกวด
มารยาทไทย โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

3.นายสันติธรรม รุ่งไพรี, นางสาวเกศรา เท่ียงตรง, นางสาวอมรรัตน์ อัฒจักร์, นางสาวปรีดาวรรณ สิน
เสงี่ยม รายการรางวัล การแข่งทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล 
ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

4.นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ รายการรางวัล WORLD STREET FOOD AND PACKAGING โดย 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

5.นายอริพงษ์ ปลื้มจิตร รายการรางวัล ROYAL THAI CUISNE โดย วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี 
รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

6.นางสาวรัตนา ภาชะนะ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จิตรกรรมไทย โดย อาชีวศึกษา
ราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

7.นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางวัล การแข่งทักษะ จิตรกรรมไทย โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล 
รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 
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8.นางสาวรัตนา ภาชะนะ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ จิตรกรรมไทย โดย วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

9.นางสาวสวรรยา แก้วมุกดา รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ การออกแบบเขียนแบบตกแต่ง 
“ห้องนอนผู้สูงอายุ FLDERLY BEDROOM” โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

10.นางสาวอันติกา วงกลม รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ การออกแบบนิเทศศิลป์ “การออกแบบ
เมนูอาหารไทยต้ังโต๊ะ” โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

11.นายธีรวัตน์ มาหล่ำ, นายกิตติวัฒน์ ชูเลิศ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ งานยานยนต์ดีเซล 
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

12.นายประยุทร มหัทธนประดิษฐ์, นายเดชาธร นุยปิ่น รายการรางวัล การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

13.นายสุกฤษฏิ์ นันธิกุล,นายรัชชานนท์ สุขปุณพันธ์ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

14.นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ จิตรกรรมไทย โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบรุี 
รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 
ระดับ ภาค 

1.นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะมาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.นางสาวอมรรัตน์ อัฒจักร์, นางสาวเกศรา เที่ยงตรง, นายสันติธรรม รุ่งไพธิ์ รายการรางวัล ทักษะ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

3.นายอภิลักษณ์ รวมทรัพย์, นายอาชวิน เหลืองจันทร์ รายการรางวัล ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

4.นางสาวอริศรา มีวันนัง รายการรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดดนตรีไทย 
ประเภท ขลุ่ยเพียงออ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

5.นางสาวสิริกร รัตนานนท์ รายการรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

6.นางสาวณัฐนิชา จิตภูโรจน์, นางสาวญาณัจฉรา จันทพุฒและนางสาวอัญธิกา มีหวัง รายการรางวัล 
รางวัลชมเชย แข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

7.นางสาววรรณวลัย ประเสริฐ รายการรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน การประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

8.นายวราธร บุญฤทธิ์, นายสรชัช เพ็งรัศมี,นายวีรภัทร อิ่มเจริญผล,นายชาคริต วิทยไพบูลย์สกุล,นาย
สุรชาย วงศาโรจน์, นางสาวชลธร หมากทะลาย รายการรางวัล ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

9.นายนภดล ปานบุญยืน, นายอภิชาต แพงพุฒ รายการรางวัล ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

10.นางสาวคำพุธ พ่วงพักตร์, นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ, นางสาวกรรณิกา คงมา รายการรางวัล 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 
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11.นายอริพงษ์ ปลื้มจิตร , นางสาวกาญจนา อยู่แอ รายการรางวัล ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

12.นางสาวพีรญา วงศ์ไพศาล รายการรางวัล ทักษะวาดภาพ (Drawing) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทอง โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

13.นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางวัล ทักษะจิตรกรรมไทย โดย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

14.นางสาวสวรรยา แก้วมุกดา รายการรางวัล ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 4 โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

15.นางสาวอันธิกา วงกลม รายการรางวัล ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

16.นายดุสิต แสงสาครรัตนะ รายการรางวัล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที ่ 16 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โดย อาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐม รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 
ระดับ ชาติ 

1.นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะมาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

2.นางสาวสิริกร รัตนานนท์ รายการรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

3.นางสาวกรรณิกา คงมา, นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ, นางสาวคำพุธ พ่วงพักตร์ รายการรางวัล 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

4.นายอริพงษ์ ปลื้มจิต, นางสาวกาญจนา อยู่แอ รายการรางวัล ทักษะการออกแบบและประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

5.นางสาวกรรณิกา ทองป้อม รายการรางวัล รางวัลชมเชย ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการ รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

6.นายฐิติพงษ์ ควรสถาวรนิช, นางสาวกรรณิกา คงมา, นางสาวคำพุธ พ่วงพักตร์ รายการรางวัล การ
แข่งขันทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจอาหารว่างโบราณ ประเภทข้าวแช่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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ส่วนที่  3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน 9  ประเด็น 
การประเมิน ดังนี้ 
 

 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักสูตร ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
1.2  ทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
1.3  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  
ตัวชี้วัดการประเมิน 

๑. ประเมินคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี  ท้ัง 3  ด้านของคือ ด้านความรู้ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์เฉล่ีย 3.51-5.00  คิดเป็น
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



 

 

32 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนของเทคโนโลยีและความต้องของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตัวชี้วัดที่การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการสำรวจหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้แผนกวิชาและครูผู้สอน ปรับปรุงและพัฒนารายวชิา 
หลักสูตรตามข้อ 2 จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

4. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
5. สถานศึกษามีการปร ับปรุงพัฒนารายวิชาและหลักสูตร โดยได้ร ับความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัย
ทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตัวชี้วัดที่การประเมิน  

1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังตามหนังสือ ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ. 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการอบรม เพื่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการอบรม เพื่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
เกณฑ์การประเมินตนเอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และการทำงานของ 
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ตัวชี้วัดที่การประเมิน  

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

3. สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างนอ้ย 
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
5. สถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายสำคัญที ่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและผู้เรียน 
โดยได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

1. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายท่ี
กำหนด 

2. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายท่ี
กำหนด 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย
และดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาได้รับร่วมมือจากบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดที่การประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่าง ๆ   ท้ังใน
และต่างประเทศ 

2. สถานศึกษามีมีการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ การบริหารงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น  ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 
เพื่อท่ีสามารถนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และมีการ
เผยแพร่สาธารณชน  
ตัวชี้วัดที่การประเมิน 

1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู ้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของจำนวนโครงการท้ังหมด 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลำดับตามมาตรฐาน และประเด็น
การประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ 

1)  ผลสัมฤทธิ์    
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกจำนวน 1,382 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกร้อยละ 67.38  
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน

หรือสถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาโดยสถานศึกษามอบหมายให้งานแนะแนวและจัดหางาน
เป็นผู้ประสานงานกับสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษาในการประเมินระดับความพึงพอที่มีต่อ
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อติดตามข้อมูลซึ่งงานแนะแนวและ
จัดหางานได้ดำเนินการเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ (สมรรถนะวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 79.60 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ(ข้อมูล
จาจกสรุปผลการระดับความพึงพอใจข้อผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ : งานแนะ
แนวและจัดหางาน) 
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.2.1) เชิงปริมาณ: ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จำนวน 661 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ: ของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ร้อยละ 62.29 

1.2.3) ผลสะท้อน: ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) เป็นผู้ที ่มีความรู้และทักษะวิชาชีพอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เป็นท่ียอมรับจากสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานต่าง ๆ ทางการศึกษาให้การยกย่องว่าผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นผู้นำท่ี
มีความรู้และทักษะวิชาชีพในระดับคุณภาพ ดี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนได้เป็นจำนวนมากและมีผลคะแนนในคุณภาพ ดี 
4.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระจำนวน 80 คน 
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 31 คน 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : ศูนย์บมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้รับผลการประเมิน 4 ดาว  
ระดับ ชาติ 
1.1.3) ผลสะท้อน : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับผลการประเมิน 4 ดาว ระดับ ชาติ 
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจำนวน 65 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ จังหวัด จำนวน 22 คน 

1.1 นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะ
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.2 นางสาวชลธิชา อ่อนศรี, นายพรีพัฒน์ เทวรัตน์ รายการรางวัล การ
แข่งขันทักษะ การประกวดมารยาทไทย โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.3 นายสันติธรรม รุ่งไพรี, นางสาวเกศรา เท่ียงตรง, นางสาวอมรรัตน์ อัฒ
จักร์, นางสาวปรีดาวรรณ สินเสงี่ยม รายการรางวัล การแข่งทักษะการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.4 นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ รายการรางวัล WORLD STREET FOOD 
AND PACKAGING โดย วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 
จังหวัด 

1.5 นายอริพงษ์ ปลื ้มจิตร รายการรางวัล ROYAL THAI CUISNE โดย 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.6 นางสาวรัตนา ภาชะนะ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
จิตรกรรมไทย โดย อาชีวศึกษาราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.7 นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางวัล การแข่งทักษะ จิตรกรรมไทย โดย 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.8 นางสาวรัตนา ภาชะนะ รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ จิตรกรรม
ไทย โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.9 นางสาวสวรรยา แก้วมุกดา รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ การ
ออกแบบเขียนแบบตกแต่ง “ห้องนอนผู ้ส ูงอายุ FLDERLY BEDROOM” โดย 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.10 นางสาวอันติกา วงกลม รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ “การออกแบบเมนูอาหารไทยตั้งโต๊ะ” โดย วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.11 นายธีรวัตน์ มาหล่ำ, นายกิตติวัฒน์ ชูเลิศ รายการรางวัล การแข่งขัน
ทักษะ งานยานยนต์ดีเซล โดย อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ 
จังหวัด 

1.12 นายประยุทร มหัทธนประดิษฐ์, นายเดชาธร นุยปิ่น รายการรางวัล 
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 
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1.13 นายสุกฤษฏิ์ นันธิกุล,นายรัชชานนท์ สุขปุณพันธ์ รายการรางวัลการ
แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

1.14 นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางวัล การแข่งขันทักษะ จิตรกรรมไทย 
โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด 

 2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ภาคจำนวน 31 คน 
2.1 นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะ

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 
ภาค 

2.2 นางสาวอมรรัตน์ อัฒจักร์, นางสาวเกศรา เท่ียงตรง, นายสันติธรรม รุ่ง
ไพธ ิ ์  รายการรางว ัล ท ักษะการจ ัดการโลจ ิสต ิกส ์และซ ัพพลายเซน โดย 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.3 นายอภิลักษณ์ รวมทรัพย์, นายอาชวิน เหลืองจันทร์ รายการรางวัล 
ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รางวัล 
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.4 นางสาวอริศรา มีวันนัง รายการรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
เงิน การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขลุ่ยเพียงออ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.5 นางสาวสิริกร รัตนานนท์ รายการรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ ่งหญิง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล 
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.6 นางสาวณัฐนิชา จิตภูโรจน์, นางสาวญาณัจฉรา จันทพุฒและนางสาว
อัญธิกา มีหวัง รายการรางวัล รางวัลชมเชย แข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รางวัล   อื่น ๆ ระดับ 
ภาค 

2.7 นางสาววรรณวลัย ประเสริฐ รายการรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 
เหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

2.8 นายวราธร บุญฤทธิ์, นายสรชัช เพ็งรัศมี,นายวีรภัทร อิ่มเจริญผล,นาย
ชาคริต วิทยไพบูลย์สกุล ,นายสุรชาย วงศาโรจน์ , นางสาวชลธร หมากทะลาย 
รายการรางวัล ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง โดย สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.9 นายนภดล ปานบุญยืน, นายอภิชาต แพงพุฒ รายการรางวัล ทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.10 นางสาวคำพุธ พ่วงพักตร์ , นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ, นางสาว
กรรณิกา คงมา รายการรางวัล ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 
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2.11 นายอริพงษ์ ปลื ้มจิตร, นางสาวกาญจนา อยู ่แอ รายการรางวัล 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล โดย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.12 นางสาวพีรญา วงศ์ไพศาล รายการรางวัล ทักษะวาดภาพ (Drawing) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.13 นายชลัมพ์ อบเชย รายการรางว ัล ทักษะจิตรกรรมไทย โดย 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 

2.14 นางสาวสวรรยา แก้วมุกดา รายการรางวัล ทักษะการออกแบบเขียน
แบบตกแต่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

2.15 นางสาวอันธิกา วงกลม รายการรางวัล ทักษะการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โดย อาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัล รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

2.16 นายด ุส ิต แสงสาครร ัตนะ รายการรางว ัล การแข ่งขั นก ีฬา
บาสเกตบอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โดย อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ ภาค 

3. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ชาติ จำนวน 12 คน 
3.1 นายเอกมงคล ต้อมคำ, นายอมรเทพ ศรีสำลี รายการรางวัล ทักษะ

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม โดย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ 
ชาติ 

3.2 นางสาวสิริกร รัตนานนท์ รายการรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รางวัล รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ 

3.3 นางสาวกรรณิกา คงมา, นายฐิติพงค์ ควรสถาวรนิจ, นางสาวคำพุธ 
พ่วงพักตร์ รายการรางวัล ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ โดย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

3.4 นายอริพงษ์ ปลื้มจิต, นางสาวกาญจนา อยู่แอ รายการรางวัล ทักษะ
การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ร้อยเอ็ด รางวัล รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

3.5 นางสาวกรรณิกา ทองป้อม รายการรางวัล รางวัลชมเชย ทักษะการ
วาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รายการ รางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ 

3.6 นายฐิติพงษ์ ควรสถาวรนิช,นางสาวกรรณิกา คงมา, นางสาวคำพุธ 
พ่วงพักตร์  รายการรางวัล การแข่งขันทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจอาหารว่าง
โบราณ ประเภทข้าวแช่ โดย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล รอง
ชนะเลิศ ระดับ ชาติ 
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 1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีดีมีคุณภาพพร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จน
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับอาชีวศึกษาระดับ 
ภาค และอาชีวศึกษาระดับ ชาติ ในกลุ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับอาชีวศึกษาและมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ   
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ระดับ ปวช. มีจำนวน 902 คน

ระดับ ปวส. มีจำนวน 886 คนรวมผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด 1,788 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ปีการศึกษา 2562 ทีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,788 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.29 ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้

สามารถสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและมีวิธีการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
เป็นท่ียอมรับในระดับอาชีวศึกษามีผลการประเมินด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียนร้อยละ 67.28 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคจำนวน 5,772 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคร้อยละ 100 
1.2.3) ผลสะท้อน : ผลการประเมินกิจกรรมองค์การ อวท.หรือ อกท. โดยได้รับผลการประเมิน 

เหรียญทอง ระดับ ภาค 
1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี หลังจากผู้เรียนสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นระบบในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวช. จำนวน 906 คน และระดับ ปวส. จำนวน 886 คน รวมทั้งสิ ้น จำนวน 1,788 คน (ข้อมูล
ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2562 : งานทะเบียน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) สถานศึกษาได้มอบหมายให้งาน
แนะแนวและจัดหางานเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษาเพื่อ
ติดตามข้อมูลการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาไปยังสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีผู้สำเร็จ
การศึกษาเข้าทำงานหรือสถานศึกษาท่ีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสัมภาษณ์ผ่าน
ทางโทรศัพท์ ซึ่งในการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไม่สามารถที่จะดำเนินการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อ
ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ทันตามห่วงเวลาการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษา
ต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจะเริ่มดำเนินการหลังจากผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอย่าง
น้อย 3 เดือน จึงจะสามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาได้  
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ในการนี้ สถานศึกษาจึงขออนุญาตนำผลข้อมูลการรายงานการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 823 คน ระดับ ปวส. จำนวน 685 คน 
รวมทั้งส้ิน จำนวน 1,508 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ จำนวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98 
ศึกษาต่อจำนวน 885 คน คิดเป็นร้อยละ 58.69 ประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา จำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.44 ว่างงาน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อื่น ๆ (ปวช.) จำนวน 18 คน ร้อยละ 1.19 รวม
ท้ังส้ิน จำนวน 1,505 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80   

1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และ ระดับปวส. ในปการศึกษาท่ีผ่านมามีงานทำ 
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 1,389 คน  

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และ ระดับปวส. ในปการศึกษาท่ีผ่านมา มี 
งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอ้ยละ 92.11 

1.3.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีผลระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 85.32   
2) จุดเด่น 

1. ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้ผู ้เร ียนมี
สมรรถนะวิชาชีพที่ดีมีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จนได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับอาชีวศึกษาระดับ ภาค 
และอาชีวศึกษาระดับ ชาติ ในกลุ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับอาชีวศึกษาและมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ     

2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตยทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยามิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมิน
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรืององค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผบการประเมินในระดับ
เหรียญทอง ในระดับภาค  

3. สถานศึกษามีผู ้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,788 คน  (ข้อมูล: งาน
ทะเบียน) การเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 2562 อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานการเก็บข้อมูลการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 2562 จึงนำผลข้อมูลการ
รายงานการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาประเด็นการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 823 คน ระดับ ปวส. จำนวน 685 คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,508 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ จำนวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98 
ศึกษาต่อจำนวน 885 คน คิดเป็นร้อยละ 58.69 ประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา จำนวน 82 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 5.44 ว่างงาน จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อื่น ๆ (ปวช.) จำนวน 18 คน ร้อยละ 1.19 รวม
ท้ังส้ิน จำนวน 1,505 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80   
3) จุดที่ควรพัฒนา  

1. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาด้านความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกได้ 

2. สถานศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้สำหรับทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 สถานศึกษาควรจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้สำหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพให้มีผลผ่านเกณฑ์การประเมินมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ส่งผลทำให้ผลการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
สรุปมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา    
1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ของประเภทวิชาที ่จัดการเรียนการสอนมีก ารพัฒนาใหเป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอย่างเป็นระบบร้อยละ 29.27 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินคุณภาพตาม ข้อมูลการประเมิน ข้อท่ี 1,2,3,4,5 (ค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู ้เร ียนที ่สำเร็จการศึกษาเป็นผู ้ที ่ม ีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการตลาดแรงงาน  
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพิ่มเติม 
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 41 สาขาวิชา 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมร้อยละ 100  
1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ของแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 83.73 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินคุณภาพตามข้อมูลการประเมินข้อที่ 1,2,3,4,5(มีค่าคะแนน 
5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน

ให้การยอมรับและช่ืนชมในการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ว่าเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยรูแปบบวิธีการท่ี
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ส่งผลทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที ่เนนผู้เรียนเป็นสำคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เนนผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 176 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติที่เนนผู้เรียนเป็นสำคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 83.01 

1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนให้การยอมรับและนำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไปใช้เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
สภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ  

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
1.3.1) เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจำนวน 212 คน 
2. ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอนจำนวน 212 คน 
3. ครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จำนวน 212 คน 
4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 212 คน 
5.ครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
จำนวน 176 คน 
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 96.60 
1.3.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอนให้กับ

ผู้เรียนให้การยอมรับและช่ืนชมครูผู้สอนของสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีทำ
การสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพครบถ้วนทุกรายวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ มีการใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้มี
ความทันสมัยน่าสนใจ รวมถึงครูผู ้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญกาการจัดการเรียนรู้ 

1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
1.4.1) เชิงปริมาณ 
1.ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 212 คน 
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2.ครู ผู้สอนที ่มีข ้อม ูลสารสนเทศหร ือ เอกสารประจำช ั ้นเร ียนและรายว ิชา เป ็นป จจ ุบัน 
จำนวน 212 คน 
3.ครูผู้สอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
จำนวน 212 คน 
4.ครูผู้สอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จำนวน 212 คน 
5.ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จำนวน 212 คน 
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 100  
1.4.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครองและผู้มาขอรับบริการข้อมูลของผู้เรียนให้การยอมรับในการบริหาร

จัดการช้ันอย่างมีคุณภาพ โดยครูผู้สอนทุกคนมีการจัดข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาท่ีทำการสอน 
มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี
บรรยายกาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการดูแลให้การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านการเรียนและด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียน 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
1.5.1) เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขาร่วมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 194 คน 
2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงตอปจำนวน 198 คน 
3. ครูผู้สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 212 คน 
4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 198 คน 
5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือ 
เผยแพร่ จำนวน 5 คน 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 76.13 
1.5.3) ผลสะท้อน  : ครูผู้สอนของสถานศึกษามีผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นท่ี 
ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ได้รับการพิจารณาให้เล่ือนวิทยฐานของ 
ครูผู้สอนจำนวน 5 คน 
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.6.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีน
การสอน จำนวน 230 ห้อง 
1.6.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 86.07 
1.6.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ 

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบุคคลภายนอกที่มารับการติดต่อราชการ สามารถใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสุง เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางราชการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
1) ผลสัมฤทธิ์    

1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อท่ี 1,2,3,4,5(ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟาร์ม 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟาร์มท่ีได้รับการพัฒนาใหเอื้อ 
ตอการจัดการเรียนรู ร้อยละ 100 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : มผีลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน หรืองานฟาร์ม ข้อท่ี 1,2,3,4,5 (ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให้กับผู้เรียนได้ใช้

ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณท่ีเพียงพอกับจำนวน
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งมีการจัดสภาพแวะล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรยีนรู้
ของผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดทำแผน โครงการ และดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัย
จัดเตรียมไว้ให้บริการอย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งกำลังและระบบควบคุมให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในสถานศึกษาและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา มีระบบส่งจ่ายน้ำประปา น้ำด่ืม น้ำ
ใช้ในปริมาณที ่เพียงพอต่อการใช้งานและมีการจัดทำช่องทาเดิน ถนน ระบบคมราคมภายใน
สถานศึกษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั ้งม ีระบบระบายน้ำและระบบกำจัดขยะที ่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ข้อ (ค่าแนน 5)  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนได้รับการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียนในขณะศึกษาเรียนรู้ภายในสถานศึกษาส่งผลดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อผู ้เรียนรวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีดีมีคุณภาพด้านต่าง ๆ 
ส่งผลให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับส่ิงอำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการติดต่อราชการทำให้การติดต่อราชการมี
ความสะดวกเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  

1.4) แหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ 
1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีใชบริการแหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 79.04 
1.4.2) เชิงคุณภาพ : มผีลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ 5 ข้อ (ค่าคะแนน 
5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจได้รับบริการด้านการสืบค้นข้อมูลและ

การค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้
บริการค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น มีระบบการสืบค้นหนังสือและข้อมูลความรู้ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
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สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (4.0) และมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการท่ี
เอื้ออำนวยต่อการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้รวมถึงมีเอกสารตำรส สื่อ แหล่งการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้
เฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสามารถศึกษาเปิดจัดการเรียนการสอนในปริมาณท่ีเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใชงานและสถานศึกษา มี
ความเร็ว 900 Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 5 ข้อ (ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.5.3) ผลสะท้อน : ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใช้งานภายในสถานศึกษารวมถึงสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเช่ือมโยงการบริหารจัดการร่วมกันหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพ 
4.2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1) ผลสัมฤทธิ์    

1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1.1) เชิงปริมาณ 

1. สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร้อยละ 29.27 
2. ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี ร้อยละ 7.18 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบถ้วน 
ท้ัง 1,2,3,4,5 (ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบตาม

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ อย่าง
เป็นลำดับข้ันตอนส่งผลให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีคุณภาพดีเด่น
จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพระดับ 
ดีเด่น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
2) จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีการจัดแผนการเรียนที่หลากหลาย เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง 
เลือกอวิธีการเรียนามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาตามความสนใจ 
ตามความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง โดยแผนกวิชาได้จัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ    

2. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีคุณภาพดีเด่นจนได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพระดับ ดีเด่น ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
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3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ท้ังในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคลากร 
และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3) จุดที่ควรพัฒนา    

1. สถานศึกษาควรมีการกำกับติดตามให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามจำนวนครูผู้สอน 

2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาให้เป็นท่ี
ยอมรับหรือมีการเผยแพร่ในระดับสาธารณะในจำนวนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

2. สถานศึกษาควรเพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้ 

3. สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางการให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในจัดทำรวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนและการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับระดับสาธารณชน 
สรุปมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ผลสัมฤทธิ์     
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนร่วม 

1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรท่ีมีสวนร่วมในการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : มผีลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนร่วมตาม 
ข้อ 1,2,3,4,5 (ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะท้อน : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
โครงการของสถานศึกษาโดยให้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมทั้งมีส่วนร่วมในการใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนร้อย
ละ 80.49 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ตามข้อ 1,2,3,4,5 (ค่าคะแนน 5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน : ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา เงิน

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวัสดุฝึก อุปกรณ์ครุภัณฑ์และอื่นจากสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน อาธิ เช่น บริษัทนิปปอนเพ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกรายวิชางานสีรถยนต์ (สีโป้,สีรอง
พื้น,สีจริงพ่นรถยนต์) และบริษัทมาสด้าเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกชุดเกียรอัตโนมัติ (ออโต้) 
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จำนวน 1 ชุด ให้แก่สาขาวิชา ช่างยนต์ บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบวัสดุฝึก (แผ่นเหล็กหนา 
10 มิลลิเมตร) มูลค่า จำนวน 50,000 บาท ให้แก่สาขา วิชา ช่างเช่ือมโลหะ และบริษัท ซิตี้เอ็นจิเนียริ่ง 
(1992) จำกัด บริจาคเงิน 15,000 บาทและบริษัท ปัถยะกร จำกัด บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เป็นต้น  

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน 22 กิจกรรม 
1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ข้อ (ค่าคะแนน 
5) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะท้อน : ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามรการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม การ

บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนประชาชนทั่วไปในพ้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง และมีการดำเนินงานจัดจั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix It canter) แบบถาวรเพื่อให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล
การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริการด้านการสอนอาชีพให้แก่ประชาชน
ท่ัวไป อย่างมีคุณภาพจนได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับ 2 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix It Center) แบบถาวรของสถานศึกษากลุ่มภาคกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2561 ปีการศึกษา 2562 และสถานศึกษาธิการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาชีพให้กับโรงเรียน
เจติยาราม (บัณฑิตประชาพาณิชย์) เป็นการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาชีพ โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน เป็นต้น 
4.3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1) ผลสัมฤทธิ์    

1.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน  
จำนวน 849 ช้ินงาน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค งานวิจัย 
อาชีวศึกษาระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 3 
รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับท่ี 2 จำนวน 2 รางวัล 
1.1.3) ผลสะท้อน : ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ

และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ศึกษาและจัดสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนสังคมและประเทศให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ในระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง และอาชีวศึกษาระดับชาติ โดยผู้เรียนของสถานศึกษา
ได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562 รางวัล
ชนะเลิศจำนวน 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 
จำนวน 2 รางวัล และผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีเข้า
ร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า the hub รังสิต จ.ปทุมธานี  
2) จุดเด่น   
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1. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี 
รวมถึงมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาของผู้เรียนจากสถานประกอบการหน่วยงานเอกชน 
มูลนิธิ,ผู้มีจิตศรัทธา ครูผู้สอน และสมาคมครูและผู้ปกครองศิษย์เก่า 
3) จุดที่ควรพัฒนา  

1.ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย งานวิจัย 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2.ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาให้แก่ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในการจัดทำวิจัย  
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยเพื่อการ
พัฒนา 

2.สถานศึกษาควรมีการกำหนดแผนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน อย่างต่อเนื่อง  
สรุปมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตราฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2562 จำนวน   3 
มาตรฐาน ตามระดับการจัดการของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 3 60 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 99 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/115 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 

      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)        
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)   
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชึพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 20 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/25 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)       
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)  
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)        
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)        
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)       
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)        
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 75 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/85 

88.24 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)       
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)       
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

  



 

 

53 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)       
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)        
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)      
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)       
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
      ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)      
      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)        
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน คำน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 =(ผลรวมคะแนนท่ีได้ 
x100)/15 

20.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
      ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       
     ดีเลิศ (ร้อยละ70.00 - 79.99)       
     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 - 59.99)  
      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 76.6 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 60 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 95.12 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษ 84.60 
 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
  ดี  (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผลการ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพ 
3. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุ สำหรับฝึกซ้อม และการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจ 
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนนักศึกษา 
2. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.ราชบุรี (เฉพาะ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี) 
3. โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพสถาบัน
การอาชีวศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 
4. โครงการคุณธรรมประจำแผนก 
5. โครงการวันสำคัญทางชาติศาสนา 
6. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาทีมีเกรดต่ำกว่าเกณฑ์ 
7. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2562 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหม่

หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
1.1 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
1.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
เพื่อและเปล่ียนข้อมูล และพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงฯให้ครบทุกสาขาวิชาสถานศึกษา
ควรจัดเวทีเสวนาเชิญสถานประกอบการร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาเนื้อหารายวิชา 
2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน 
ประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดทำแผนเพิ่มขออัตรากำลังสนับสนุนครูวิชาชีพ
ทุกสาขาอย่างเพียงพอและพัฒนาครูสาขาวิชาชีพ 
1.1 โครงการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการเรียนรู้
แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูน   
ทักษะการทำงานเป็นทีม 
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1.4 โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านส่ือและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 
1.5 โครงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. ปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน ห้องฝึกปฏิบัติการ 
อาคารเรียนและจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานและครุภัณฑ์
เฉพาะสาขาวิชาที ่ทันสมัยและตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขา 
1.1 โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน ห้อง
ฝึกปฏิบัติการ อาคารเรียน 
2. เขียนแผนงานโครงการเพิ่มขออัตรากำลัง
สนับสนุนครูวิชาชีพทุกสาขาอย่างพอเพียง 
2.1 ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดขอสนับสนุน
อัตรากำลังตามกรอบอัตรา คุณวุฒิวิชาชีพ 
2.2 บูรณาการอัตรากำลังในสถานศึกษา 
3.จัดทำโครงการขออาคารเรียนปรับปรุงพื้นท่ีใน

การจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
3.1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน (งบ
ลงทุน) 
3.2 โครงการขยายและปรับปรุงโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
3.3 โครงการบริการล้างแอร์ และเดินสายไฟ 
4. จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง มอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติ

ราชการ ความรับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2562 
5. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (WIFI) ภายใน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
6. โครงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของ

สถานศึกษา 9 ประเภท 
7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
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2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการพ ัฒนาคว ามร ่ วมม ื อก ั บ สถ าน
ประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี 
2. โครงการศึกษาดูงาน/ฝึกงานของครูในสถาน
ประกอบการ 
3.นิเทศ ติดตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้
เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงาน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี/ตาม
แผนงาน/โครงการ 
5. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
30 ช่ัวโมง 
6. โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ  
7. โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ 
8. โครงการประชุมสถานประกอบการและ
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี 
9. โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของสาขาวิชา 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชา 
3. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาวิชา 
4. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันของ
สาขาวิชา 
5. ดำเนินการประชุม มอบหมายนโยบาย หน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ลงสู่การปฏิบัติ 
6. สถานศึกษา ระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
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7. โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาการประกนั
คุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็น 
8. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินและจัดทำ
คู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษาการประกัน
คุณภาพวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
9. โครงการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
10. โครงการจัดทำสรุปผลการประเมินกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาและงานตางๆในฝ่ายงาน 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
11. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 
12. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
13. โครงการประชุม ติดตาม การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาศ 4 
14. โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือภายในประเทศ 
15. โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
16. โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
17. โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
18. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.สวนผ้ึง จ.
ราชบุรี 
19. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันประชาชน
ชายแดนไทย – พม่า 
20. โครงการการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างฯ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. พัฒนากระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค์และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์สู่ชุมชน 
1.1 โครงการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์ รายวิชาโครงการต่อยอดสู่
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 
1.2 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
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1.3 โครงการวิชาโครงการ 
1.4 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1.5 โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
2. จัดทำโครงการจัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือ 
เครื่องจักร สำหรับจัดทำพื้นท่ีปฏิบัติการกลาง
พัฒนาความรู้ด้านงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
ให้กับครู และยกระดับคุณภาพเพื่อเผยแพร่สู่เวที
วิชาการ 
2.1 บรรจุโครงการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนางานวิจัยให้กับ
บุคลากรครู 
2.3 โครงการอบรมการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยมือ
อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัย นวัตกรรม
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
4. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีและระดับภาคกลาง 

 



 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
สถาบันการอาชีวภาคกลาง 4 

 


