
 



 

 

 

คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตราท่ี 47 กำหนดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราท่ี 48 กำหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำ

รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

รายงานผลการประเมินตนเองประจำปการศึกษา 2564 เลมนี้ไดดำเนินงานตามมาตรฐาน การ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบไปดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดกำหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน 

ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

โดยองคประกอบของเนื้อหารายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบดวย บทสรุปสำหรับ

ผูบริหาร สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา การดำเนินงานของสถานศึกษา การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพไปใชใน

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตอไป 
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สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ประกอบดวย 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์  

สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 85.91 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 8.00 กำลังพัฒนา 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 91.58 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 77.56 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 92.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 83.53 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ 0.00 กำลังพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 70.00 ปานกลาง 

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.67 ดีเลิศ 

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20.00 กำลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 80.41 ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)         

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
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สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา 

- ประเด็นการประเมินที่อยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จำนวน  5  ประเด็น 

- ประเด็นการประเมินที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จำนวน  1  ประเด็น 

- ประเด็นการประเมินที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”  จำนวน  -   ประเด็น 

- ประเด็นการประเมินที่อยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จำนวน  -  ประเด็น 

- ประเด็นการประเมินที่อยูในระดับคุณภาพ “กำลังพัฒนา” จำนวน  3  ประเด็น 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยูในระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ 80.41 

 

1.2 จุดเดน 

1. สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ไดรับการยกยองไววางใจจากสถานประกอบ หนวยงานตางๆ 

และผูปกครอง เปนท่ีเชื่อถือ มีครูผูสอนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการสอนท่ีทำใหผลิตผูเรียน

ท่ีมีคุณภาพ  

2. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนท่ียอมรับขององคกร สถาบัน และ

หนวยงานภายนอก ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 96.95 และผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำงานและ

ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 100 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระมีจำนวนนอย 

2. ไมมีการนำผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สงเขาประกวด 

หรือการนำไปใชประโยชนจรงิ  

3. ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพมีจำนวนนอย 

4. สถานศึกษายังไมมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

2. ควรสงเสริม สนับสนุน ในการนำผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย สงเขาประกวด หรือการนำไปใชประโยชนจริง  

3. ควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขาประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับตางๆ  

4. ควรมีการวางแผนและสงเสริมใหม ีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร วมกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 

ผูบริหารมีภาวะผูนำที่ดี สามารถบริหารจัดการ โดยการใหมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการ
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ดำเนินงานอยางเปนระบบ และเปนไปตามนโยบาย แผนงาน การจัดการงบประมาณไดทันตามระยะเวลา  

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ทั้งนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับ รวมทั้งครูผู สอนท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม เปนที่ตองการและ

เปนท่ียอมรับของผูปกครอง องคกร สถาบัน และหนวยงานภายนอก รวมทั้งครูผูสอนยังมีความรู ความสามารถ 

และมีประสบการณในการสอนท่ีทำใหผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

- 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

2.1.1 ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02 665 3777 โทรสาร 02 665 3762 Website :  www.rmutp.ac.th 

E - mail : cci@rmutp.ac.th   สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) 

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคลเกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขต ในสังกัด

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แหง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมเปน “มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  

ปจจุบันมหาวิทยาลัย ไดปรับเปน 4 ศูนยพื้นท่ี ไดแก ศูนยเทเวศร ศูนยโชติเวช ศูนยพณิชยการ 

พระนคร และศูนยพระนครเหนือ และยังคงยึดมั่นในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 9 คณะ และ 1 วิทยาลัย    

ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเปดใหมีการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชา คือประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

จำนวน 4 สาขาวิชา คือ ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางไฟฟากำลัง ชางอิเล็กทรอนิกส และประเภทวิชาพณิชยกรรม 

จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มในประเภท

วิชาอุตสาหกรรม อีกจำนวน 2 สาขาวิชา คือ วิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร และชางเขียนแบบเครื่องกล  โดยเปดให

ม ีการเร ียนการสอน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพระนครเหนือ และศูนยพณิชยการพระนคร โดยใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และตอมาในปการศึกษา 2562 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม และ

สถานศึกษาขอใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

   

http://www.rmutp.ac.th/
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2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

แผนภูมิบริหารโครงการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 

คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

รองคณบดีฝายวชิาการและวิจยั

  

พณิชยกรรม 

 

คณะกรรมการประจำคณะ 

สาขาวิชาการบัญชี 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคณาจารย 

คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

รองคณบดีฝายวชิาการและวิจยั 

 

วิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

วิศวกรรม 

เครื่องมือและ

แมพิมพ 

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

วิศวกรรม 

อิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม 

คณะกรรมการประจำคณะ 

สาขาวิชา 

ชางยนต 

สาขาวิชา 

ชางอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชา 

ชางไฟฟากำลัง 

 

สาขาวิชา 

ชางกลโรงงาน  

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

สาขาวิชา 

ชางเขียนแบบเครื่องกล 

สาขาวิชา 

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 
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2.3 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

จำนวนผูเรียนจำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และช้ันป 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

ชั้นป 

ตกคาง รวม 
1 2 3 

ปกต ิ ทวิ

ภาคี 

เทียบ

โอน 

ปกต ิ ทวิ

ภาคี 

เทียบ

โอน 

ปกต ิ ทวิ

ภาคี 

เทียบ

โอน 

อุตสาหกรรม  

ชางยนต 61 - - 48 - - 31 - - - 140 

ชางกลโรงงาน 33 - - 32 - - 35 - - 9 109 

ชางไฟฟากำลัง 68 - - 63 - - 59 - - 2 192 

ชางอิเล็กทรอนิกส 34 - - 27 - - 32 - - 5 98 

ชางเทคนิคอมพิวเตอร  41 - - 17 - - - - - - 58 

ชางเขียนแบเคร่ืองกล 13 - - 12 - - - - - - 25 

พาณิชยกรรม  

การบัญช ี 33 - - 32 - - 40 - - - 105 

รวมทั้งหมด 283 - - 231 - - 197 - - 16 727 

ขอมูลจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (https://shorturl.asia/aNZwt) 

 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (ตามมาตรฐานหลักสูตร) จำแนกตามประเภทวิชา และสาขาวิชา  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จำนวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

อุตสาหกรรม 

ชางยนต 23 - - 23 

ชางกลโรงงาน 31 - - 31 

ชางไฟฟากำลัง 55 - - 55 

ชางอิเล็กทรอนิกส 30 - - 30 

ชางเทคนิคอมพิวเตอร  - - - - 

ชางเขียนแบเครื่องกล - - - - 

พาณิชยกรรม 

การบัญช ี 40 - - 40 

รวมทั้งหมด 179 - - 179 

ขอมูลจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 (https://shorturl.asia/yrzOa) 
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2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา  

จำนวนครู จำแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวน 

(คน) 

 

สถานภาพ 

 

ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู

ประจำ 

ครู

พิเศษ 

ม ี ไมม ี ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

ตรี 

ต่ำกวา 

ปริญญาตรี 

อุตสาหกรรม 

ชางยนต 19 16 3 4 15 10 8 1 - 

ชางกลโรงงาน 10 7 3 2 8 1 9  - - 

ชางไฟฟากำลัง 16 13 3 3 13 11 5  - - 

ชางอิเล็กทรอนิกส 11 8 3 7 4 5 6  - - 

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร  7 6 1 5 2 4 3  - 

ชางเขียนแบบเครื่องกล 12 11 1 8 4 3 8 1 - 

พาณิชยกรรม 

วิชาการบัญช ี 36 26 10 10 26 7 29 - - 

รวมทั้งหมด 111 87 24 39 72 41 68 2 - 
 

จำนวนบุคลากร สายสนับสนุน (คณะวิศวกรรมศาสตร) 

ฝาย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ขาราชการ 

 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจำ 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

ฝายวิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน 1 - - - 1 

งานวชิาการ 3 2 1 - - 

งานธุรการ ปวช. 2 - - - 2 

งานประกันคุณภาพ 1 - 1 - - 

รวม 7 2 2 - 3 

ฝายบริหาร 

งานพสัด ุ 1 - 1 - - 

งานการเงนิ 1 - - - 1 

งานเอกสารการพิมพ 1 - - - 1 

รวม 3 - 1 - 2 

ฝายกิจการนักศึกษา 

งานพฒันาวินยั คุณธรรม และจริยธรรม 1 1 - - - 

งานวชิาทหารและลูกเสือ 1 - 1 - - 
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ฝาย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ขาราชการ 

 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจำ 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

งานกองทนุเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 1 - - - 1 

งานสวัสดิการ  1                                                                                                                                                                                                                                       - - - 1 

รวม 4 1 1 - 2 

รวมทั้งหมด 14 3 4 - 7 

 

จำนวนบุคลากร สายสนับสนุน (คณะบริหารธุรกิจ) 

ฝาย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ขาราชการ 

 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจำ 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

ฝายวิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน 2 - 1 - 1 

งานวชิาการ  4 2 2 - - 

งานธุรการ  2 - 1 - 1 

งานประกันคุณภาพ 1 - 1 - - 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 - 1 - - 

รวม 10 2 6 - 2 

ฝายบริหาร 

งานการเงนิ 1 - 1 - - 

งานเอกสารการพิมพ 1 - 1 - - 

งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 3 1 - 2 - 

งานสื่อสารองคกร 1 - - - 1 

รวม 6 1 2 2 1 

ฝายกิจการนักศึกษา 

งานแนะแนว - - - - 1 

รวม - - - - 1 

รวมทั้งหมด 16 3 8 2 4 
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2.3.3 ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา หลักสูตร 2562 จำนวนปที่ศึกษา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   

- ชางยนต  3 ป 

- ชางกลโรงงาน  3 ป 

- ชางไฟฟากำลัง   3 ป 

- ชางอิเล็กทรอนิกส  3 ป 

- ชางเทคนคิคอมพิวเตอร  3 ป 

- ชางเขียนแบบเคร่ืองกล  3 ป 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม   

- การบัญช ี  3 ป 

ขอมูลจากกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย  
 

2.3.4 ดานอาคารสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ใน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงใชอาคารเรียน และหองปฏิบัติการ รวมกับ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ใชอาคารเรียนศูนยพระนครเหนือ และสาขาวิชาพณิชยกรรม  

ใชอาคารเรียนศูนยพณิชยการพระนคร 
 

2.3.5 ดานงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในการดำเนินงานในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำแนกไดดังนี้ 

งบประมาณรายได 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

จำนวนเงิน (บาท) 

คณะบริหารธุรกิจ 

จำนวนเงิน (บาท) 
รวมทั้งสิ้น 

งบดำเนินงาน 12,052,260 1,867,960 13,920,220 

งบบุคลากร 378,720 - 378,720 

งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

- การจัดการศึกษา 

- คาไฟฟาสมทบมหาวิทยาลัย 

5,251,750 

(4,201,400) 

(1,050,350) 

748,000 

(598,400) 

(149,600) 

5,999,750 

งบกลาง 2,100,700 59,840 2,160,540 

งบรายจายอ่ืน  1,223,570 316,200 1,539,770 

รวมงบประมาณรายได 21,007,000 2,992,000 23,999,000 

ขอมูลจากกองนโยบายและแผน (เอกสารงบประมาณเงินได  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประมาณการใชจายเงินรายไดสะสม) 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ ของสถานศึกษา 

ปรัชญา 

สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสรางคนดีสูโลกอาชีพ 

อัตลักษณ 

บุคลากรนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

วิสัยทัศน  

ผูสรางแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยี และเปนที่พ่ึง 

ของสังคม 

พันธกิจ  

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุ งผลิตบุคลากรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรค สิ่งประดิษฐ เพื่อเปนที่พึ่งของสังคมดานบริการอนุรักษ ทำนุบำรุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ซึ่งประกอบดวย

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู  

มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู  

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏีและหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาใช หล ักส ูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล องก ับความต องการของผ ู  เร ียน ช ุมชน  

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชพี จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  

2.3 ดานการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี

อยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

สถานศึกษามีความสำเร ็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ 

ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน  
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สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  

4.1.1 ดานความรู  สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี

พึงประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1.) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ทั้ง 5 

สาขาวิชา จำนวน 191 คน จากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบทุกวิชา จำนวน 197 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

คิดเปนรอยละ 96.95  

1.1.3) ผลสะทอน : ผูที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับ สถาบัน การศึกษา

และสถานประกอบ 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.2.1) เชิงปริมาณ : - 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : - 

1.2.3) ผลสะทอน : - 

(ไมมีนักเรียนสมัครใจเขาสอบ) 

 

4.1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1.1.1) เชิงปริมาณ :  - 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : - 

1.1.3) ผลสะทอน : - 

(ไมมีการดำเนินการ) 
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1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

11.2.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับสถานศึกษา  

- โครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล ระยะท่ี 2 “Business Inspiration 2022” 

1.2.2)  เชิงคุณภาพ : รางวัลชนะเลิศ และ poppular vote 

1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ภายในสถานศึกษาเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง 
 

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

1.1.1) เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 ท้ัง 5 สาขาวิชาจำนวน 179 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 จำนวน 179 คนเทียบกับ 

จำนวนผูเรียนแรกเขา ปการศึกษา 2562 จำนวน 239 คน คิดเปนรอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

เทากับ 74.90 

1.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครองใหการยอมรับและพึงพอใจในระบบการดูแลและแนะแนว

ผูเรียน  

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี

พึงประสงค จำนวน 5 โครงการ  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค รอยละ 60.52 

1.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่รับผูเรียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพใหการ

ยอมรับผูเรียน นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหการยอมรับ ผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในปการศึกษา 2563 ท้ัง 5 สาขาวิชา จำนวน 192 คน ทำงานและศึกษาตอรวม 192 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 มีงานทำและศึกษาตอ 

รอยละ 100 

1.3.3) ผลสะทอน : ผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เปนท่ียอมรับของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเขาศึกษาตอ 
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2) จุดเดน  

- 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระมีจำนวนนอย 

2. ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพมีจำนวนนอย 

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการ หรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

2. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขาประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับตางๆ  

 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตร

อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ คิดเปนรอยละ 100  

1.1.2) เชิงคุณภาพ :  

- ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคาคะแนน 4 อยูใน

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

- มีการปรับปรุงเนื้อการสอนใหทันสมัย โดยใหคณาจารยทุกทานสงโครงการสอน และ

รวบรวมสงท่ีสาขาวิชากอนเปดภาคเรียนในแตละภาคเรียน โดยเนื้อหาสาระยังคงตองครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา

ตามหลักสูตร และในปการศึกษา 2564 ขอใชหลักสูตรตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

พุทธศักราช 2562 

1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผู เร ียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพและ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับนักศึกษาเขาศึกษาตอใหการยอมรับหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

1.2.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษาไดใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง 7 สาขาวิชา ซ่ึงเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

นอกจากนั้นชางอุตสาหกรรมไดมีการเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร จำนวน 5 รายวิชา คือ ฟสิกส 1 ฟสิกส 2 

และ ฟสิกส 3 รายวิชา เคมี 1 และเคมี 2 เพื่อใหผูเรียนไดมีพื้นฐานในการคำนวณเพิ่มขึ้น และมีสมรรถนะอาชีพ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้ง 7 

สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 

1.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผู เร ียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพและ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับนักศึกษาเขาศึกษาตอใหการยอมรับหลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอน 

 

4.2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  

1.1.1) เชิงปริมาณ : คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู สู การปฏิบัติการที ่มีคุณภาพ  

รอยละ 100  

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีคาคะแนน 5 อยู

ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผ ู  เร ียนเข าฝ กประสบการณว ิชาชีพ 

และสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับนักศึกษาเขาศึกษาตอใหการยอมรับแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 81 คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 72.97  

1.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผู เร ียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพและ

สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอใหการยอมรับแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

1.3) การจัดการเรียนการสอน  

1.3.1) เชิงปริมาณ : 

1. ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 97 คน  

2. ครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จำนวน 81 คน  

3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการที่ลากหลาย 

จำนวน 81 คน 

4. ครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 97 คน  
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5. ครูผู สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู 

จำนวน 51 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรอยละ 73.33 

1.3.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผู เร ียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพและ

สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอและผูปกครองใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษา 

1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน  

1.4.1) เชิงปริมาณ :   

1. ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนรายบุคคล จำนวน 97 คน 

2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

จำนวน 97 คน 

3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

จำนวน 97 คน 

4. ครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน จำนวน 81 คน 

5. ครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ จำนวน 97 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการหองเรียน 

คิดเปนรอยละ 84.50 

1.4.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที ่ร ับผู เร ียนเขาฝกประสบการณวิชาชีพและ

สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอและผูปกครองใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน

ของครูผูสอน 

1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ :  

1. ครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 94 คน 

2. ครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 94 คน 

3. ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 94 คน 

4. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร จำนวน 37 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 57.48 

1.5.3) ผลสะทอน : ครูผู สอนไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก ไดรับเชิญเปน

วิทยากร และเขารวมพิจารณาโครงการตาง ๆ  
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1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

1.6.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวนท้ังสิ้น 78 หอง (จำนวนหองเรียน 37 หอง หองปฏิบัติการ 41 หอง) 

1.6.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100  

1.6.3) ผลสะทอน : ผูเรียนใหการยอมรับคุณภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบริการ  

 

4.2.3  ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการบริหาร

จัดการตรามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.1.1) เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนใน

การบริหารจัดการศึกษา เชน ขอมูลนักศึกษา, ขอมูลบุคลากร ขอมูลหลักสูตร เปนตน มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูล

พ้ืนฐานท่ีจำเปน ประกอบดวย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการจัดการเรียนการสอน ขอมูลผลการศึกษา ขอมูลหลักสูตร 

และขอมูลอาจารยผูสอน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษา อยูในระดับ ดี 

1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน สงผลใหผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูปกครอง ไดใชประโยชนขอมูลสารสนเทศไดอยางคุมคา 

1.2) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

1.2.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาให เอื้อตอ

การจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม คาคะแนน 5 อยูในระดับยอดเยี่ยม  

1.2.3) ผลสะทอน : ผู เร ียนมีความพึงพอใจตอการจัดการอาคารสถานที ่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน อยูในระดับดี 

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ไดรับการบำรุงรักษาและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยใหกับผูเรียน  

1.3.3) ผลสะทอน : ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการบริการในระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน อยูในระดับดี 

1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

1.4.1) เช ิงปริมาณ :  มีแหลงเร ียนรู และศูนยว ิทยบริการ ครอบคลุมทุกศูนยของ

มหาวิทยาลัย 

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ศูนยวิทยบริการและหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา 

คนควา ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

1.4.3) ผลสะทอน : ผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ นักเรียน นักศึกษา 

ครูอาจารย เจาหนาที่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจตอการใชบริการแหลงเรียนรู

และศูนยวิทยบริการ การจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจตอการสงเสริมการใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการไดรับความพึง

พอใจมากท่ีสุด  

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

1.5.1) เชิงปริมาณ - มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเถียรภาพสูงโดยมี

การเชื่อมตออินเตอรเน็ตจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) 2 ผูใหบริการไดแก 

- สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ Uninet โดยมีการเชื่อมตอ

ดวยชองสัญญาณขนาด 10 Gbps 

- บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีกาเชื ่อมตอดวย

ชองสัญญาณขนาด 2 Gbps 

โดยทั้ง 2 ISP มีการเชื่อมตอชองทางสำรองไวอยางละ 1 เสนทาง ในกรณีที่เสนทางหลัก

ขัดของก็สามารถใชงานชองทางสำรองไดอยางทันทวงที 

ในสวนพ้ืนท่ีศูนยพณิชการพระนคร และ พ้ืนท่ีศูนยพระนครเหนือ มีการเชื่อมตอชองสัญญาณ

มายังสวนกลางโดยใชสื่อสัญญาณ MPLS ขนาด 1 Gbps จากผูใหบริการ 2 ราย เชนเดียวกัน เพื่อสำรองในกรณี 

เสนทางใดเสนทางหนึ่งขัดของก็สามารถใชอีกเสนทางไดทันที เพ่ือใหการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของ

มหาวิทยาลัยมีความพรอมใชงานสูงสุด 

1.5.2) เชิงคุณภาพ : มีการตรวจสอบความเสถียรของเครือขายอินเตอรเน็ต  

1.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การใชงานดานสารสนเทศภายใน อยูในระดับมากท่ีสุด  
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4.2.4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาดานการนำ

นโยบายสูการปฏิบัติตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลลัพธ 

1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  

ไมมีการดำเนินงาน 

1.1.1) เชิงปริมาณ : - 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : - 

1.1.3) ผลสะทอน : -  

(ไมมีการดำเนินการ) 

2) จุดเดน  

1. ครูผู สอนที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการสอนที่ทำใหผลิตผูเรียนที่มี

คุณภาพ  

2. มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  

ยังไมมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ควรมีการวางแผนและสงเสริมใหมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสราง

สังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษารอยละ 100  

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม  

คาคะแนน 5 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะทอน : คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสวน

รวมในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเกณฑคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการ

สอน คิดเปนรอยละ 100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดใหมีครูพิเศษดานภาษา ซ่ึงเปนศิษยเกาจากพณิชย

การพระนคร สอนในสาขางานการบัญชี จำนวน 1 คนและสาขาการบัญชี จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 

1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เชน งบประมาณประจำป และไดรับสนับสนุนทุนการศึกษา ท้ังจากมหาวิทยาลัยและศิษยเกา 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1.3.1) เชิงปริมาณ : เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สงผลกระทบใหสถานศึกษาดำเนินโครงการไดเพียง 4 โครงการ  

1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีกิจกรรมบริการวิชาการ โดยใหผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมโครงการ ดังนี้  1) โครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 

“Business Inspiration 2022  2) โครงการจิตอาสาจัดมอบอุปกรณการเรียนใหเด็กๆ ในสถานสงเคราะห 3) 

โครงการการประกอบอาชีพอิสระและการเปนผูประกอบการใหม 4) โครงการบริจาคส่ิงของอุปโภคและรวมบรรจุของ 

รวมกับมูลนิธิปนเด็กดี เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3.3) ผลสะทอน : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ทำใหสถานศึกษา 

มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ วิชาชีพ และจิตอาสา ทำใหการมีสวนรวม

ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาลดลง  

 

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยตามรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ดงันี ้

1) ผลลัพธ  

1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

1.1.1) เชิงปริมาณ : มีจำนวนผูเรียน ท้ังหมด 90 คน มีผูสงสิ่งประดิษฐ จำนวน 6 ชิ้นงาน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  

คนรุนใหมภายในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีสงเขาประกวดจำนวน 4 สาขาวิชาไดแก  

1. สาขาวิชาชางยนต สงผลงานเขาประกวดจำนวน 1 ผลงาน 

2. สาขาวิชาชางกลโรงงาน สงผลงานเขาประกวดจำนวน 1 ผลงาน 

3. สาขาวิชาางไฟฟากำลัง สงผลงานเขาประกวดจำนวน 2 ผลงาน 

4. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สงผลงานเขาประกวดจำนวน 2 ผลงาน 

1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา  
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2) จุดเดน  

1. มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สถานประกอบการ องคกร และหนวยงานภายนอก มีสวนรวมในการระดมทรัพยากร 

เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน  

3) จุดท่ีควรพัฒนา  

ยังไมมีการนำผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สงเขา

ประกวด หรือการนำไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด  

4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ควรสงเสริม สนับสนุน ในการนำผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย สงเขาประกวด หรือการนำไปใชประโยชนจริง ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
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สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 

มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  20 5 100 

1.2 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
- - - 

ผลรวมคะแนนที่ได 100 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/(100) 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิท่ี 1 ดานความรู  

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที ่2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  
3 0 0 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได 2 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/25 8.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพฒันา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที ่3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  2 4 8 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  2 2 4 

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได 87 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/95 91.58 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที ่1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอ 

ขอการประเมิน 
คาน้ำหนัก คาคะแนน 

คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อยางเปนระบบ  2 4 8 

1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพิ่มเติม  

3 5 15 

 ผลรวมคะแนนที่ได 23 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/25 92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมนิท่ี 1 ดานหลักสูตรการอาชีวศกึษา 

 ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที ่2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู การปฏิบตัิ  2 5 10 

2.2 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู การปฏิบัตทิี่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน

การสอน  

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน  5 4 20 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน  3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวชิาชีพ  2 2 4 

2.6 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน  
2 5 10 

 ผลรวมคะแนนที่ได 71 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/85 83.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1 
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  
5 5 25 

3.2 
อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

หรืองานฟารม  
2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  2 5 10 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  2 5 10 

3.5 
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   
2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได 65 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที ่4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนที่ได 

คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี(18) 6 0 0 

ผลรวมคะแนนที่ได 0 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/30 0.00 

 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอ 

ขอการประเมิน 
คาน้ำหนัก คาคะแนน 

คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม  5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนสอน 2 4 8 

1.3 การบริการชุมชนและจติอาสา  2 3 6 

 ผลรวมคะแนนที่ได 39 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/45 86.67 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ขอ 

ขอการประเมิน 
คาน้ำหนัก คาคะแนน 

คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย (4)  
3 1 3 

 ผลรวมคะแนนที่ได 3 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100)/15 20.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
รอยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 85.91 

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100.00 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 8.00 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 91.58 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 77.56 

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 92.00 

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 83.53 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ 0.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 70.00 

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.67 

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 80.41 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)         

 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  

 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 

 ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
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สวนท่ี 6 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีการนำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษามาศึกษา

วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด

ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ดานความรู 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

 

- สงเสริมการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 

- สนับสนนุใหมีศูนยบมเพราะผูประกอบการ เพื่อให

นักเรียนไดใชสถานที่เปนแหลงเรียนรู 

- สนบัสนนุใหมีการเขารวมการประกวด แขงขัน 

ทางดานทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงข้ึน 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

 

- จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีกิจกรรมการ

ดูแลแนะแนวผูเรียนและสงเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคตามเกณฑ สอศ.  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.1.1 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2.1.2 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม 

 

- บริหารจัดการผูสอนอยางมีประสิทธิภาพใหเกิด

ประโยชนสงูสุดตอผูเรียน 

- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา

ใหทันตอยุคสมัยและเกิดประโยชนสงูสุดกับผูเรียน 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน

ผูเรียน เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

- จัดการเรียนการสอนสูการปฏิบัติการที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ 
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ประเด็นการพัฒนา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 

 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาตนเอง และพัฒนาวชิาชีพ 

สนับสนนุใหครูผูสอนเขาอบรม ทั้งภายในและ

ภายนอกอยางตอเนื่อง 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 

5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

หรือ งานฟารม 

5.2 ระบบสำธารณูปโภคพื้นฐาน 

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 

- ควรดำเนินการจัดทำแบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ในการเรียนการสอน และประเมินผลผาน

ระบบออนไลนในทุกๆ ภาคการศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ 

 

- ศึกษาดูงานเกี ่ยวกับจัดการเร ียนการสอนแบบ 

ทวิภาคี 

- ผล ักด ันการลงนามความร วมมือร วมก ับสถาน

ประกอบการ องคกรเอกชน หรือภาครัฐ เพื่อสราง

ความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสราง

สังคมแหงการเรียนรู 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 

 

- จัดโครงการฝกอบรม และศึกษาดูงานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที ่เร ียนดีและขาด

แคลนทุนทรัพย 

- จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเร ียนเขตชุมชน 

ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานวตักรรม สิ่งประดิษฐ งาน 

สรางสรรค งานวิจัย 

  

 

- มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 SAR ปการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษา                           31                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดาน ประกอบดวย ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 

ขอ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ขอ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ขอ 

ดานการมีสวนรวม จำนวน 3 ขอ และดานปจจัยพ้ืนฐาน จำนวน 5 ขอ ดังนี ้
ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 การประเมิน 

รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งหมดเมื่อเทียบกับจำนวน

ผู เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แรกเขาของรุ นที ่สำเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม 

ของสถานศึกษา 

การดำเนินการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการแนะแนวผูเรียนตั้งแตแรกเขาจนสำเร็จการศึกษา 

ในระยะเวลาท่ีกำหนดตามหลักสูตร และลดปญหาการออกกลางภาคการศึกษา ดังนี้ 

1. จัดประชุมผูปกครอง และนักศึกษาใหม โดยจัดทำโครงการปฐมนิเทศ กอนเปดภาคเรียนเพื่อพบ

อาจารยที่ปรึกษา ชี้แจงเรื่องกฎระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ ใหผูปกครองและนักศึกษาไดรับทราบ พรอมแจก

หนังสือคูมือนักศึกษา จำนวน 1 เลม เพ่ือใหผูปกครอง และนักศึกษาทำความเขาใจใหดียิ่งข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยมีการเก็บเบอรโทรศัพทผู ปกครอง นักศึกษา และที่อยูที ่สามารถติดตอไดอยาง

รวดเร็ว ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา หรือออกจดหมายเชิญผูปกครองในกรณีท่ีขาดเรียน 

3. สาขาวิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาใหก ับนักศึกษาที ่ เร ียนดี โดยศิษยสาขาวิชาชางยนต 

และวิศวกรรมเครื่องกล และคณะบริหารธุรกิจ มีทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน 

(รายชื่อในระบบ) 

4. สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจำหองเรียน เพ่ือใหคำปรึกษาในดานการเรียน การใช

ชีวิตในสถานศึกษา มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด 

5. อาจารยท่ีปรึกษา ติดตามผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษา อยางสม่ำเสมอ 

6. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางและปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน โดยการพบอาจารยที่ปรึกษา 

ทุกสัปดาห (Home Room) 

7. มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม ในรูปแบบออนไลน 

8. สาขาวิชาสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของสาขาและของคณะ 

9. สาขาวิชามีการจัดตั้งกลุมไลน เพ่ือติดตามนักเรียนในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

10. สาขาวิชามีเครือขายผูปกครองเพ่ือชวยดูแลผูเรียน 
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รอยละของผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผูเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผูเรียน 

แรกเขาของรุน 

(2562) 

จำนวนผูเรียน 

ที่สำเร็จการศึกษา 

(2564) 

รอยละ 

จำนวนที่ออก

กลางคัน รอยละ 

จำนวนผูเรียน 

ที่ไมสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

อุตสาหกรรม 

- ชางยนต 38 23 60.53 8 21.05 7 18.42 

- ชางกลโรงงาน 49 31 63.27 14 28.57 4 8.16 

- ชางไฟฟากำลัง  67 55 82.09 8 11.94 4 5.97 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 40 30 75.00 8 20.00 2 5.00 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร - - - - - - - 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล - - - - - - - 

พณิชยกรรม 

- การบัญชี 45 40 88.89 5 11.11 - - 

รวม 239 179 74.90 43 18 17 7.11 

 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ท่ีสำเรจ็การศึกษาของรุน 

X 100 
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. แรกเขาของรุนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

=  
179 

X 100 
239 

       =   74.90 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
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สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
74.90 4 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1V4AIGEEPVgAj29FJ4pc_dVlV8J6bVlYH 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 สถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564  

(รวมผูสำเร็จภาคฤดูรอน) 

1.1 - 02 รายชื่อนักเรียนตกคาง ระดับ ปวช. รุน 62 

1.1 - 03 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับทุน 

 

จุดเดน 

1. สาขาวิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย โดยศิษยเกา

สาขาวิชาชางยนตและวิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึงทำใหนักศึกษามีแรงผลักดันในการเรียนและศึกษาตอเพ่ิมมากข้ึนเพ่ิม

มากข้ึน 

2. มีการกิจกรรมโฮมรูม (HR) ดูแลผูเรียนและใหคำปรึกษา มีการประชุมและชี้แจงการเรียนการสอน 

ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง 

3. ในรอบรบัตรงมีนักเรียนใหความสนใจมาสมัครเกินจำนวนแผนรับท่ีตั้งไว 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรหาแนวทางและวิธีปองกัน การลดปญหาการออกกลางคัน หรือพนสภาพของนักศึกษาแตละชั้นป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. เพ่ิมชองทางใหนักศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมในรายวิชาตางๆ ผานทางสื่อโซเชียล 

2. เชิญผูปกครองของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนออนและขาดเรียนบอย มาประชุมชี้แจงเพ่ือแกไขปญหา 

3. การจัดระบบดูแลนักศึกษาและใหคำปรึกษาอยางใกลชิดเม่ือพบปญหา 

4. เพ่ิมการประชาสัมพันธการรับสมัครรอบโควตา 
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 การประเมิน 

 1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย  

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการ

จัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม 

ขององคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  

 2. ผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย  

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผล

การประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน

ใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

 3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย  

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผล

การประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน

เปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  

 4. ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผล

การประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน

ใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค  

 5. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย  

เห็นคุณคา และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผล

การประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน

เปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 
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การดำเนินงาน  

สถานศึกษาได ม ีการดำเน ินการจ ัดกิจกรรมเสริมหลักส ูตร และมีการจ ัดสรรงบประมาณ  

เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  

ช่ือโครงการ วัน/สถานท่ี คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค 

1. โครงการ การประกอบอาชีพอิสระ

และการเปนผูประกอบการใหม 

 

วันที่ 27 มกราคม 2565  

ในรูปแบบ Online 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อ

สวนรวม ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน

กัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ  

2. โครงการ การประกวดนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565  

ในรูปแบบ Online 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ

เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 

ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร 

มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความ

เปนไทย เห็นคุณคา  

3. โครงการ RMUTP MUSIC 

CONTEST 2022 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565  

ในรูปแบบ Online 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ

เพื่อสวนรวม ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

เปนกัลยาณมติร มีภาวะผูนำ และกลา

แสดงออก 

4. โครงการปจฉิมนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.) 

ประจำปการศึกษา 2564 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 

ชั้น 3 หองประชุมเฟองทอง 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ

เพื่อสวนรวม ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

เปนกัลยาณมติร และกลาแสดงออก 

5. โครงการการฝกอบรมและศึกษาดู

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

**โครงการคณะบริหารธุรกิจ** 

กพ. -  มีค. 65  

ในรูปแบบ Online 

 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูเก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย มี

จิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

การสำนึกในความเปนไทย 

2.เพื่อใหสามารถดำรงอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใครกลม

เกลียวเปนนำ้หนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนมี

สมานสามัคคีซึ่งกันและกัน 
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ตารางแสดงจำนวนผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จำนวนผูเรียน 

ท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนท่ีเขารวม 

โครงการ/กิจกรรม 
รอยละ 

อุตสาหกรรม    

- ชางยนต 140 88 62.86 

- ชางกลโรงงาน 109 94 86.24 

- ชางไฟฟากำลัง 192 94 48.96 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 98 64 65.31 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 58 0 0 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล 25 0 0 

พณิชยกรรม    

- การบัญชี 105 100 95.24 

รวม 727 440 60.52 

 

รอยละผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  

=  
440 

X 100 
727 

 =   60.52 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 2   2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 3  

 (3 คะแนน) 
ขอ 2  2 

  

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14mTzE4aKBgx1FLrNK49rJL_kDqC6kn4M 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.2 - 01 เลมรายงานผลโครงการ 

1.2 - 02 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการฝกอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.2 - 03 ผลการประเมินโครงการ 

 

จุดเดน 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ การฝกอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนประจำ

ทุกป 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีกิจกรรม/ชมรม นันทนาการ ท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ หรือ กิจกรรมสวนกลางเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ควรมีตัวแทนนักศึกษาแตละสาขาเปนตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑอาชีวศึกษา 
 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 การประเมิน 

รอยละของผู เรียนที ่ประสบความสำเร็จสู การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

เทียบกับจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมี

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด 
 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 

จำนวนผูเรียนท่ีประสบความสำเรจ็สูการเปนผูประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ X 100 
จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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=  
- X 100 
- 

       =    - 

การดำเนินงาน 

ไมมีการดำเนินการ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คา

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว  5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว  4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว  3 ด ี

รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว  2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว  1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
- 0 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1gA-Ybo74ALB8A37VXhIFkUv4iuG7NH-o 

รหัสหลักฐาน รายการ 

 - 
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จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาควรมีศูนยบมเพราะผูประกอบการ เพ่ือใหนักเรียนไดใชสถานท่ีเปนแหลงเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษาควรสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนใหมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถดานวิชาชีพของตนเพื่อกาวเขาสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหลังจากจบ

การศึกษา 

 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา  

 2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริงใน

ระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ

จังหวัด  

 3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริงใน

ระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค  

 4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริงใน

ระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ  

 5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริงใน

ระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ

นานาชาติ  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงาน  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ คนรุนใหมภายในสถานศึกษา 

มีสาขาวิชาท่ีสงเขาประกวดจำนวน 4 สาขาวิชาไดแก  

1. สาขาวิชาชางยนต สงผลงานเขาประกวดจำนวน 1 ผลงาน 

2. สาขาวิชาชางกลโรงงาน สงผลงานเขาประกวดจำนวน 1 ผลงาน 

3. สาขาวิชาางไฟฟากำลัง สงผลงานเขาประกวดจำนวน 2 ผลงาน 

4. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สงผลงานเขาประกวดจำนวน 2 ผลงาน 
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ผลการดำเนินงาน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผูเรียน รอยละ 

ของผลงานที่

นำไปใชประโยชน ผูเรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ วิจัย 
นำไปใช

ประโยชน 

อุตสาหกรรม       

- ชางยนต 15 0 1 0 1 - 

- ชางกลโรงงาน 35 0 1 0 1 - 

- ชางไฟฟากำลัง 25 0 2 0 2 - 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 15 0 2 0 2 - 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร - - - - - - 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล - - - - - - 

พณิชยกรรม       

- การบัญชี - - - - - - 

รวม 90 0 6 0 6  
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 และ 3 

(3 คะแนน) 
- 1 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hvVfCxhKOJ3pB4paah2O98v6PvXAaYiZ 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.4 - 01 เลมรายงานโครงการ 

 

จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามบริบทของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนกำกับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ความรูความสามารถ จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรพัฒนาแผนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

3. สถานศึกษาควรประเมินผลการนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานไปใชงานจริง 

 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา  

 2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด  

 3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค  

 4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  

 5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน  

มีการสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมโครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 “Business 

Inspiration 2022” ในวันท่ี 28 มกราคม 2565 ผาน Google Meet โดยมีนักศึกษาเขารวมแขงขันจำนวน 13 ทีม

จาก 30 ทีมในรอบคัดเลือกไดนำเสนอผลงานบูธแสดงสินคา “นิทรรศการออนไลนเสมือนจริง” ซ่ึงรางวัลชนะเลิศ

และ poppular vote 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 และ 3 

(3 คะแนน) 
1 1 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1kyyaPDlrkS82a0q30LqbDOuDmFHLA-W8 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.5 - 01 โครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล ระยะท่ี 2 

 

จุดเดน 

มีการสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการประกวด แขงขัน ทางดานทักษะ

วิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมประกวด การแขงขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ทักษะวิชาชีพใน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

คำอธิบาย 

จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน

ครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน  

รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การดำเนินการ 

ฝายวิชาการ ไดกำหนดไวในแผนงานหลักสูตร ปวช. ใหมีการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้

1. ฝายวิชาการประชุมหัวหนาสาขาวิชาทุกสาขาเพื ่อชี ้แจงขั ้นตอนการดำเนินงาน กอนสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. แตงตั ้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื ่อดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประกอบดวย 

2.1. หัวหนาสาขาวิชา/รองประธาน 

2.2. ผูแทนจากหนวยงาน สถานประกอบการ 

2.3. อาจารยผูสอนของแตละสาขาวิชา 

3. จัดทำหนังสือเพ่ือของรับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ จากสำนักงานอาชีวศึกษา

กรุงเทพ เพ่ือมาดำเนินการสอบตามวันเวลาท่ีกำหนด 

4. หลังจากสร็จสิ้นการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตละสาขาวิชา ตรวจประเมินตามคูมือ  

การตรวจ และสรุปผลการประเมินรายงานตนสังกัด 
 

ตารางผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบยีน

ครบทุกวชิาโครงสราง

หลักสูตร 

จำนวนผูเรียนที่ผานการ

ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพครั้งแรก 

รอยละของจำนวน 

ผูเรียนที่ผานเกณฑ 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

การประเมิน 

อุตสาหกรรม  

- ชางยนต 31 31 100.00 ยอดเยี่ยม 

- ชางกลโรงงาน 35 35 100.00 ยอดเยี่ยม 

- ชางไฟฟากำลัง  59 59 100.00 ยอดเยี่ยม 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 32 31 96.88 ยอดเยี่ยม 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบยีน

ครบทุกวชิาโครงสราง

หลักสูตร 

จำนวนผูเรียนที่ผานการ

ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพครั้งแรก 

รอยละของจำนวน 

ผูเรียนที่ผานเกณฑ 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

การประเมิน 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร - - - - 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล - - - - 

พณิชยกรรม  

- การบัญชี 40 35 87.50 ยอดเยี่ยม 

รวม 197 191 96.95 ยอดเย่ียม 
 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 
จำนวนผูเรียนปวช. 3 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก X 100 

จำนวนผูเรียนปวช. 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 

=  
191 X 100 
197 

       =    96.95 

 เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
96.95 5 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1_ZnJtwsOBLveXICkGr7fdrJEfHfJ2nPU 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.6-01 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2564 

1.6-02 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.6-03  รายชื่อผูเรียนท่ีเขารับประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

จุดเดน 

นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร รวมเขารับการประเมินทุกคน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

หาวิธีการเพิ ่มระดับคะแนนใหมีแนวโนมสูงขึ ้น และพัฒนาคุณลักษณะของผู เรียนดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลายมากกวาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การทำความเขาใจกับนักเรียนในความสำคัญของการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดหาชองทางในการประเมินความรูของผูเรียนใหหลากหลาย เชน การทดสอบมาตฐานฝมือ

แรงงาน ชองทางการประเมินออนไลนในแตละสาขาวิชา 

 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

คำอธิบาย 

จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ เทียบรอยละกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน จำแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา 

และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน  

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การดำเนินงาน 

ตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง นโยบายการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ   

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจาก ผูสำเร็จการศึกษาไมไดนำผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใชในการทำงานหรือการศึกษาตอ การจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพกอนสำเร็จการศึกษาดวยแลว ประกอบกับสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดตอเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจสงผลตอระดับคะแนนการทดสอบ 

ของกลุมนักเรียนในพื้นท่ี รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระใหกับนักเรียน และลดความซ้ำซอน 
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ของการประเมินทางการศึกษา จึงใหยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

ใหถือเปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ท่ีจะเขารับการทดสอบตามความสมัครใจ  

ดังนั้น สถานศึกษาจึงจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหเฉพาะ

นักเรียนท่ีสมัครใจเขาสอบ ซ่ึงปการศึกษา 2564 ไมมีนักเรียนท่ีสมัครใจเขาสอบ 
 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 
จำนวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลีย่ระดับชาติข้ึนไป X 100 

จำนวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรยีนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 

=  
- X 100 
- 

       =    - 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
- - 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1MRTM0j2O2uD7tBDS4CM-qGjE9nSmgMWJ 

รหัสหลักฐาน รายการ 

 - 

 

จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 

 

1.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

การประเมิน  

รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษา 

ท่ีผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การดำเนินงาน 

1. สถานศึกษาใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษากรอกขอมูลในแบบสอบถามสถานะภาพของผูสำเร็จ

การศึกษาในชวงการรับเอกสาร รบ. และ ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. สถานศึกษาใหนักศึกษากรอกขอมูลของผูสำเร็จการศึกษาในเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อเปน

ฐานขอมูลในการติดตอประสานงานกับนักศึกษา 

3. สถานศึกษามีการติดตามจากฝายงานทะเบียนโดยการโทรศัพทสอบถามสถานะภาพของผูสำเร็จ 

4. ติดตามขอมูลความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูสำเร็จการศึกษาหรือผูปกครองของผูสำเร็จ

การศึกษา เพ่ือนำขอมูลไปใชเปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป  

5. ติดตามขอมูลทางไลนกับตัวแทนหองที ่สำเร็จการศึกษา และทำการรวบรวมขอมูลสถานท่ี 

ท่ีนักเรียนไปศึกษาตอ 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษาในป

การศึกษาท่ีผานมา 

(2563) 

จำนวนท่ีมีงานทำ 

และประกอบ 

อาชีพอิสระ 

จำนวน 

ท่ีศึกษาตอ 

รวมจำนวน 

ท่ีมีงานทำประกอบ

อาชีพอิสระ 

และศึกษาตอ 

รอยละท่ีมีงานทำ 

ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอ 

อุตสาหกรรม      

- ชางยนต 34 - 34 34 100.00 

- ชางกลโรงงาน 26 - 26 26 100.00 

- ชางไฟฟากำลัง  67 - 67 67 100.00 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 34 - 34 34 100.00 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร - - - - - 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล - - - - - 

พณิชยกรรม      

- การบัญชี 31 2 29 31 100.00 

รวม 192 2 190 192 100.00 

 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในปการศึกษาท่ีผานมา  

ท่ีมีงานทำ หรือศึกษาตอ X 100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา 
 

=  
192 X 100 
192 

       =    100.00 

 เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
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สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
100.00 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/16fs70YLLG-raceQLV2UOLvROxSbarx7W 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.8-01 สถิติจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

1.8-02 แบบสำรวจผูมีงานทำและศึกษาตอดวยระบบ Google Form  

1.8-03 แบบสำรวจติดตามผลการมีงานทำเพ่ิมเติม 

1.8-04 สรุปรายชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนไปศึกษาตอ.ในระดับปริญญาตรี 

 

จุดเดน 

นักศึกษาสวนใหญสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษา  

จุดท่ีควรพัฒนา 

สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการบัญชี 

สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลและแนะแนวผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรยีนใหนอยลง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมแนะแนวใหกับนักศึกษา เพ่ือใหเห็นถึงเสนทางของวิชาชีพบัญชี และวางแผนใน

การศึกษาตอ 

2. สถานศึกษามีการติดตามผูสำเร็จการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดดำเนินการจัดเก็บ ขอมูล

ผู สำเร็จการศึกษาที ่ไดงานทำศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ ่งป และสำรวจความพึงพอใจ 

 ตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผู สำเร็จการศึกษาไปทำงานจากจาก

สถานศึกษาท่ีผูสำเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ 
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ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

การประเมิน 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย  

 1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ จากที่นักศึกษาไปฝกงานตามสถาน

ประกอบการตางๆ เพ่ือนำไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอน 

สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร ไดใหคณาจารยนิเทศทำการสัมภาษณพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ

ที ่นักเรียนไดทำการฝกงานในภาคฤดูร อน ปการศึกษา 2564 พรอมสอบถามสถานการณความตองการ 

ของตลาดแรงงานในปจจุบันทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอมูลเบื้องตนมาใชในการวางแผนการผลิต

นักเรียนเขาสูตลาดแรงงาน 

ทางสาขาวิชาประชุมหารือเก่ียวกับกรอบการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2566 โดยยังคงรับนักเรียน 

1 หอง แตจะปรับจำนวนใหใกลเคียงกับขนาดของหองเรียน คือ 30 คน (ปจจุบันรับจำนวน 50 คน เนื่องจาก 

มีการเขาออกประมาณ 20% เชน การยายที่เรียน การเลือกเปนโรงเรียนสำรองตอนสอบเขา และการเปลี่ยน

สาขาวิชา เนื่องจากไมตรงกับที่สนใจ และผลการเรียนไมถึงเกณฑการจบการศึกษา) เนื่องจากหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรมีขนาดปานกลาง รองรับนักเรียนไมเกิน 30 - 40 คน 

 2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

สาขาวิชามีการหารือกับสถานประกอบการตาง ๆ ในระหวางการออกนิเทศนักศึกษา โดยมีบริษัท

ตาง ๆ ใหความสนใจในการทำความรวมมือ (MOU) กับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้บางสถาน

ประกอบมีความสนใจท่ีจะเขามาอบรมปรับพ้ืนฐานกอนการฝกงาน  

ทางสาขาวิชามอบหมายใหคณาจารยแตละทานทำการปรับปรุงเนื้อการสอนใหทันสมัย โดยให

คณาจารยทุกทานสงโครงการสอน และรวบรวมสงที่สาขาวิชากอนเปดภาคเรียนในแตละภาคเรียน โดยเนื้อหา

สาระยังคงตองครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร และในปการศึกษา 2564 ขอใชหลักสูตรตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2562 

 3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อใหผู เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  
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การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

หัวหนาสาขาวิชาเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน โดยรวมกับทางสำนักงาน

การวิจัยแหงชาติ (วช.) ชุดโครงการวิจัย“ดานดิจิทัล ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติและหุ นยนตสำหรับ

อุตสาหกรรมสมัยใหม” 

จากการเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน พบวาในภาคเอกชนมีความตองการ

ในการใหผูเรียนมีพ้ืนฐานใหแนน เพ่ือจะสามารถตอยอดความรูของภาคอุตสาหกรรม  

สาขาวิชามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรชางอุตสาหกรรม จำนวน 5 

รายวิชาคือ ฟสิกส 1, ฟสิกส 2 และฟสิกส 3 รายวิชา เคมี 1 และเคมี 2 เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอง 

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

ในปการศึกษา 2564 สถานศึกษาพิจารณาใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562  

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเพิ่มรายวิชาเลือกเพื่อให

ผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

- 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

 

 

 



 

 SAR ปการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษา                           52                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 - 3 

(3 คะแนน) 
ขอ 1 - 4  4 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1BAcWc7XMEhFU9CE4iy_B4ppcGPz9a1Zj 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.1.1-01 เอกสารการขอใชหลักสูตร 

2.1.1-02 เลมหลักสูตร 

2.1.1-03 ผลประเมินการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะจากการฝกงาน 

 

จุดเดน 

การที่ทางสาขาวิชามีคณาจารยที่มีพันธะมิตรภาครัฐและภาคเอกชน และหนวยงานใหทุนตาง ๆ  

ทำใหสาขาเก็บขอมูลตาง ๆ ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งการปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชา  

ตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาในปจจุบัน 

หลักสูตรทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาท่ีเขาสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถสอบผานไดตามเกณฑ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแตละรายวิชาที่ตองมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ

นำมาพัฒนาใหสอดคลองและตรงกับความตองการ ควรนำระบบสารสนเทศทั้งในสวนของครูผูสอนและผูบริหาร

มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มระบบ การจัดแหลงเรียนในรปูแบบออนไลนใหผูเรียนไดมีการศึกษาดวยตนเองให

มากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรกำหนดเพดานโหลดของอาจารยใหไมเกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห และมีเวลาใหคำแนะนำ

ทางดานวิชาการ และปฏิบัติการกับนักเรียนสัปดาหละ 1 วัน 

2. ควรจัดโครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการเพ่ือวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร 

รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  

การคำนวณ  

รอยละ = 
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมกีารพัฒนาหลักสูตรฯ X 100 

จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด 
 

=  
7 X 100 
7 

       =   100.00 
 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาไดใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั ้ง 7 สาขาวิชา ซึ ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และนอกจากนั ้นชาง

อุตสาหกรรมไดมีการเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร จำนวน 5 รายวิชา คือ ฟสิกส 1 ฟสิกส 2 และ ฟสิกส 3 

รายวิชา เคมี 1 และเคมี 2 เพ่ือใหผูเรียนไดมีพ้ืนฐานในการคำนวณเพ่ิมข้ึน และมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
85.71 5 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1J_D3xVZkE3rLaM1Z_TMNQEeJOxhjC-6F 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.1.2-01 ตารางสรุปการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร สอศ.  กับ การใชหลักสูตร มทร. พระนคร 

 

จุดเดน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมครบทุก สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรเพ่ิมจำนวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมอยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรใหมีการเพ่ิมรายวิชาเลือกเสรี ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพชางอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมตามตลาดแรงงาน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการใหครูผูสอนมีความพรอม และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

การประเมิน 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย  

 1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ  

การดำเนินงาน 

ทางสาขาวิชา ฯ มอบหมายใหคณาจารยแตละทานจัดทำโครงการสอน (Course Syllabus) เพื่อให

ทางสาขาวิชา ฯ ตรวจสอบเบื้องตนในเนื้อหาตาง ๆ ของคณจารยแตละทานที่ทำการเรียนการสอนในเทอมนั้น 

พรอมกันนี้ทางสาขาวิชา ฯ พูดคุยและปรึกษากับหัวหนาสาขาวิชา เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเขารวมฝกอบรม  

และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certification) 

อาจารยผูสอนมีการกำหนดหนวยการเรียนรู มีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา โดยโครงการไดให

คำอธิบายรายวิชาแกอาจารยผูสอนทุกคน 

 2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การดำเนินงาน 

สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป ตลอดปการศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปการศึกษา 

 3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน  
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การดำเนินงาน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การเรียนการสอนที่นำสื่อ 

และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ครูผูสอนในดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และมีการนำสื่อและเทคโนโลยีมาสอนมากข้ึน  

 4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

การดำเนินงาน 

สาขาวิชามีแผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

ในทุกปการศึกษาทางสาขาวิชา ฯ มอบหมายใหคณาจารยสำรวจความตองการในการใชวัสดุเพื่อฝก

ในรายวิชาตาง ๆ เพื่อทำการจัดซื้อใหตรงตามความตองการของคณาจารย อีกทั้งทางสาขาวิชาไดจัดเตรียมวัสดุ

และอุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนใหจริง อันเนื่องจากทางคณะประสบปญหาดานการซอม

บำรุง เชน แอร อุปกรณประกอบการเรียนการสอน เชน ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร และเครื่อง

คอมพิวเตอร ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงมอบหมายใหคณาจารยและนักเรียนรวมกันซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร และ

อุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาเบื้องตนทางดานงบประมาณของคณะ 

 5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ 

วิธีการท่ีหลากหลาย 

การดำเนินงาน 

1. สาขาวิชามีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี

หลากหลาย 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในรูปแบบ  

ท่ีหลากหลาย 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กำลังพัฒนา 
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สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 - 3 

(3 คะแนน) 
ขอ 1-5 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1k5beINRU06O5qk7m3kv_xeGFURIUoU75 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.2.1-01 แผนการจัดการเรียนรู 

 

จุดเดน 

ครูผูสอนมีประสบการณ ความรู ความสามารถในการจัดทำแผนการเรียนรูในรายวิชาท่ีสอน

สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรพัฒนาอาจารยผูสอน ในการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อเทคโนโลยีใหกับครูผูสอนอยางตอเนื่อง 

 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

การคำนวณ  

รอยละ = 

จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรยีนการสอน X 100 

จำนวนครูผูสอนท้ังหมด 

 

          =   72.97 
 

=  
81  

X 100 
111  
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การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

1. สำรวจจำนวนอาจารยผูสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/64 – 2/65 

2. กำกับติดตามการจัดทำแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
72.97 4 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/14ZB1HMgMVttBRb9vGnm3IQYVI-9Rq5r_ 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.2.2-01 ตารางสอน 

2.2.2-02 ขอมูลครูผูสอนท้ังหมด 

2.2.2-03 แผนการจัดการเรียนรูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูผูสอนควรพัฒนาเทคนิคการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการสอนใหม ๆ 
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ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผูสอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

การประเมิน 

1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

4. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 

5. รอยละของครูผูสอนท่ีทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

การดำเนินงาน  

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และสำรวจความตองการของครูที ่มีความประสงคจะ

เพิ่มพูนความรูความสามารถ ใหครูไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง

หรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสรรหาครูเพ่ือทำหนาท่ีสอนในแตละสาขาวิชา โดยการประกาศ

ประชาสัมพันธผานเว็บไซดของสถานศึกษา ใหผูที่สนใจที่จบตรงกับสาขาที่สถานศึกษาตองการมาสมัครและนัด

สอบสัมภาษณตามข้ันตอนของสถานศึกษา ซ่ึงตองมีคุณสมบัติตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลครูผูสอนใหจัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหครบทุก

รายวิชา 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

4. สถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหครูผูสอนทุกรายวิชาใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนครูผูสอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหา

การจัดการเรียนรู 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

การดำเนินงานตามประเด็น 
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อุตสาหกรรม       

- ชางยนต 19 16 16 16 16 16 

- ชางกลโรงงาน 10 7 7 7 7 6 

- ชางไฟฟากำลัง 16 13 13 13 13 9 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 11 8 8 8 8 8 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 7 6 6 6 6 6 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล 12 11 11 11 11 6 

พณิชยกรรม       

 การบัญชี 36 36 20 20 36 0 

รวม 111 97 81 81 97 51 

รอยละ 100 87.39 72.97 72.97 87.39 45.94 

 

การคำนวณ  

กำหนดให  

N = จำนวนครูผูสอนท้ังหมด  

V = จำนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  

W = จำนวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน  

X = จำนวนครูผู สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน 

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

Y = จำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน  

Z = จำนวนครูผูสอนท่ีทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
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รอยละเฉลี่ย    = 
100(V+W+X+Y+ZX) 

5N 

 

 

          =     73.33 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
73.33 4 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1gOmz_bkVRLz0_CMpoo83lKjOLPwarg0t 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1.1-01 แผนการจัดการเรียนรู 

3.1.1-02 ทำเนียบอาจารย 

จุดเดน 

มีครูผูสอนท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการสอน โดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูผูสอนควรพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหกับผูสอน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

                   = 
100(97+81+81+97+51) 

5(111) 
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ควรมีโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผูสอนในจัดทำสื่อ Digital อยางตอเนื่อง 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

การประเมิน  

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  

2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  

3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  

5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ  

การดำเนินการ 

1. ฝายทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อผูเรียนในแตละหองเรียนตามรายวิชาที่สอน โดยใชขอมูลจากการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ 

2. ครูผูสอนประสานงานกับฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษา เพ่ือติดตาม ดูแลรวมกันแกปญหา

เรื่องความประพฤติของผูเรียนของแตละชั้นป 

3. สาขาวิชามีการเช็คชื่อกอนทำการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

4. สาขาวิชาและครูผูสอนประสานงานกับฝายวิชาการ และงานทเบียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบดูแล

รวมกันแกปญหาเรื่อง ลงรียนวิชาไมครบตามหลักสูตร 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

การดำเนินงานตามประเด็น 
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อุตสาหกรรม       

- ชางยนต 19 15 15 15 15 15 

- ชางกลโรงงาน 10 9 9 9 9 9 

- ชางไฟฟากำลัง 16 13 13 13 13 13 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 11 9 9 9 9 9 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 7 5 5 5 5 5 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล 12 10 10 10 10 10 
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พณิชยกรรม       

 การบัญชี 36 36 36 36 20 36 

รวม 111 97 97 97 81 97 

รอยละ 100 87.39 87.39 87.39 72.97 87.39 

 

การคำนวณ  

กำหนดให  

N = จำนวนครูผูสอนท้ังหมด  

V = จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  

W = จำนวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน  

X = จำนวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

Y = จำนวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  

Z = จำนวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

 

รอยละเฉลี่ย    = 
100(V+W+X+Y+Z) 

5N 

                   = 
100(97+97+97+81+97) 

5(111) 

          =    84.50 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
84.50 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1rygME2J6wDjsvKgkIP3um-CzZL0AcdZ2 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1.2-01 คูมือดูรายชื่อนักเรียนสำหรับผูสอน 

3.1.2-02 แอพลิเคชั่น RMUTP StudyLife 

 

จุดเดน 

ครูผูสอนมีประสบการณในการบริหารจัดการชั้นเรียน นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาไดตลอดเวลา 

ผานสื่อออนไลน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สงเสริมใหครูผูสอนนำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. สงเสริมใหครูผูสอนนำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2. ควรมีโครงการอบรมครผููสอนในการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

การประเมิน  

1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

3. รอยละของครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน  

4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร 
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การดำเนินการ 

1. สถานศึกษาจัดโครงการอบรมเพื ่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และสงเสริม สนับสนุน  

ใหครูผูสอนเขาอบรม ท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนสรางผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ ใหไดรับการยอมรับและเผยแพรสูภายนอก 

3. สาขาสงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

4. สาขาสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยผู สอนสรางผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ 

5. สาขาสงเสริมสนับสนุนใหผุสอนนำผลงานจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ใหกับนักเรียน 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

การดำเนินงานตามประเด็น 
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อุตสาหกรรม       

- ชางยนต 19 15 15 15 - 12 

- ชางกลโรงงาน 10 9 9 9 - 7 

- ชางไฟฟากำลัง 16 13 13 13 - 11 

- ชางอิเล็กทรอนิกส 11 9 9 9 - 3 

- ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 7 5 5 5 - - 

- ชางเขียนแบบเครื่องกล 12 10 10 10 - 4 

พณิชยกรรม       

 การบัญชี 36 33 33 33 - - 

รวม 111 94 94 94 - 37 

รอยละ 100 84.70 84.70 84.70 - 33.33 
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การคำนวณ  

N = จำนวนครูผูสอนท้ังหมด  

V = จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

W = จำนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  

X = จำนวนครูผูสอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน  

Y = จำนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

Z = จำนวนครูผู สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ  

หรือเผยแพร 
 

รอยละเฉลี่ย    = 
100(V+W+X+Y+Z) 

5N 
 

                    = 
100(94+94+94+37) 

5(111) 

         =   57.48 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
57.48 2 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1liTIQvL_9iXgB8JtPAfl6eS4AImY9c49 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1.3-01 การอบรมของคณาจารยในสาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร https://bit.ly/3SiH6TT 

3.1.3-02 แผนการพัฒนาตนเอง 

3.1.3-03 แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 

 

จุดเดน 

ครูผูสอนของสาขาวิชา ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยไดรับการอบรมในโครงการอบรมตางๆ และการ

นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาครูผูสอนใหสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

2. สนับสนุนใหครูผูสอน ทำผลงานเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาดานวิชาชีพ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. คณะควรมีการกำหนดกรอบวงเงินในการพัฒนาบุคลากร ดานการฝกอบรมใหชัดเจน และมี

งบประมาณสนับสนุนแรงจูงใจ กรณีที ่อาจารยผานการฝกอบรมและไดใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ 

(Professional Certification) 

2. จัดทำโครงการเพื่อฝกอบรมคณาจารยเพื่อถายทอดองคความรูจากผูทีผานการฝกอบรม ใหกับ

คณาจารยภายในสาขาวิชา 

3. ในกรณีท่ีคณะมีงบประมาณไมเพียงพอ ควรสงตอเรื่องเพ่ือขอใชงบประมาณของทางมหาวิทยาลัย 

เนื ่องจากการพัฒนาความรู ทางวิชาชีพ จะทำใหนักเรียนมีความรู ความสามารถที ่นำไปใชไดจริงในสถาน

ประกอบการ 

 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

การประเมิน  

 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

การดำเนินงาน 

ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง 6 

สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร และสาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล ไดดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 (3.2.1-01)  

อาจารยและบุคลากรของคณะบริหารธรุกิจ โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยกรรม 

ไดดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

https://bit.ly/3SiH6TT
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 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  

การดำเนินงาน 

ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 6 

สาขาวิชา ไดนำแผนปฏิบัติราชการ (3.2.1-02) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ประจำป 2560-2564 (3.2.1-02.1) https://eng.rmutp.ac.th/ 

web2558/wp-content/uploads/2020/08/5.-แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ-2560-2564.pdf 

อาจารยและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ โครงการประกาศนียบัตรว ิชาชีพ สาขาว ิชา 

พาณิชยกรรม เขารวมประชุมในการของบประมาณประจำป เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  

การดำเนินงาน 

ผู บริหาร อาจารยและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั ้ง 6 

สาขาวิชา เขารวมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติการประจำป และมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละโครงการ

ดำเนินการเม่ือดำเนินการเรียบรอยแลว และ รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการประจำคณะ ตามคำสั่งท่ี 

1574/2564 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร (3.2.1-03.1) ดังรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 9 กันยายน 2564 (3.2.1-03) 

อาจารยและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยกรรม 

เขารวมประชุมในการของบประมาณประจำป เพ่ือนำเสนอแผนการปฏิบัติการประจำป 

 4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา  

การดำเนินงาน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2564 ตามคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 214/2564 (3.2.1-04) ท้ัง 6 สาขาวิชา รวมกันจัดการ

เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการสรางจิตสำนึกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนไป

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไดแก  

4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศฝกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2564 

แบบ online เปนกิจกรรมเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กอนจะ

ออกฝกงานกับสถานประกอบการจริง   (3.2.1-05) https://eng.rmutp.ac.th/โครงการปฐมนิเทศฝกงาน-ร/ 

4.2 โครงการปจฉิมนิเทศฝกงาน (อุตสาหกรรม) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2564

ในรูปแบบ ออนไลน Facebook live เปดโอกาสใหตัวแทนนักเรียนแตละสาขาที่ฝานการฝกงาน นำเสนอผลงาน

เพื่อทดสอบความรูและทักษะที่ไดรับจาการฝกงาน  ใหเขาใจบทบาทหนาที่ และนำความรูที่ไดรับจากการฝกงาน

ไปใชในอนาคต รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีในการเปนมืออาชีพ (3.2.1-06)  https://eng.rmutp.ac.th/ปจฉิมนิเทศ-

ฝกงาน-อุตส-4/ 

https://eng.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/08/5.-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0-2560-2564.pdf
https://eng.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/08/5.-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0-2560-2564.pdf
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA-4/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA-4/
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4.3  กิจกรรมรวมรองเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

แสดงออกถึงสัญลักษณการรำลึก เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พรอมทั้งประดับธงชาติบริเวณโดยรอบ  

ซึ่งธงชาติไทยเปนสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแตเดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหมใน

พุทธศักราช 2460 ใชจนถึงปจจุบัน (3.2.1-07) https://eng.rmutp.ac.th/รวมรองเพลงชาติ-เนื่อง/ 

4.4  กิจกรรม “ซับน้ำตาผูประสบอุทกภัย” ผูบริหาร และงานกิจกรรมสโมสร จัดกิจกรรมซับน้ำตา 

ผูประสบอุทกภัย ให นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรรวมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องใชจำเปนอื่นๆ 

เพื่อไปมอบใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมอาสาชวยกันจัดถุงยังชีพเพอนำไป

ชวยเหลือผู ประสบภัยน้ำทวม ตำบลลาดงาน อำเภอเสนา และอำเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(3.2.1-08) https://eng.rmutp.ac.th/กิจกรรม-ซับน้ำตาผูประ/ 

4.5 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำป 2564” รูปแบบออนไลน ผู บริหารไดสนับสนุน และ

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำป 2564 ขึ ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ีปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน ของพุทธศาสนิกชนใหคงอยู ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเปนการนอมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง (3.2.1-09) 

https://eng.rmutp.ac.th/กิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ป/ 

4.6  สอบวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2564 ผูบริหาร

คณะ ไดจัดการสอบวัดผลประประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปท่ี 3 ท่ีจะสำเร็จตามหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564 โดยมีการวัดผลท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 

(3.2.1-10) https://eng.rmutp.ac.th/สอบวัดผลและประเมินผลตา/ และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2564 (3.2.1-10.1) 

คณะกรรมการโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมกันวางแผนการจัดทำงบประมาณวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดกิจกรรมใหนักเรียน เพื่อใหบรรลุตามเกณฑคุณภาพการศึกษาการประเมิน

คุณภาพการศึกษา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561   

 5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การดำเนินงาน 

5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ สมาคมกีฬาลอนโบวลสคนพิการไทย รวมมือออกแบบอุปกรณ

เพื่อใชในการแขงขันกีฬาคนพิการ วัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักกีฬาคนพิการใหเกิดความเปนเลิศ และมีมาตฐาน 

ใหเหมาะสมกับปจจุบันใหมากยิ่งข้ึน (3.2.1-11) https://eng.rmutp.ac.th/การประชุมหารือ-แนวทางก/ 

5.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากศิษยเกาชางกลพระนครเหนือ 

โดยให ท ุนการศ ึกษาแก   น ัก เร ียนระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ (ปวช . )  ช ั ้ นป ท ี ่  3  (3 .2 .1 -12) 

https://eng.rmutp.ac.th/ศิษยเกาชางกลพระนครเ/ 

ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ไดใชระบบการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ระบบงาน ERP  

ที่ใชในการควบคุมการใชจายเงิน การตรวจสอบยอดงบประมาณที่ไดรับทั้งหมดทุกหมวดรายจาย การใชจายเงิน 

https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%9B/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81/
https://eng.rmutp.ac.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80/
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และยอดคงเหลืองบประมาณที่ไดรับ เพื ่อนำขอมูลมาบริหารงบประมาณและเปนฐานขอมูลในการบริหาร

งบประมาณในปตอไป สวนการรายงานผลงบประมาณและการประเมินผลโครงการตาง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดใช ระบบงาน BPM เพ่ือใหการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของคณะ        

นอกจากนี ้แลวคณะวิศวกรรมศาสตรไดดำเนินการตามระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลดวย

ระบบงาน HRM เปนระบบฐานขอมูลบุคลากรทุกคนของหนวยงาน มีขอมูลตั้งแต บรรจุแตงตั้ง การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน เครื่องราชยอิสริยาภรณ เปนตน ดวยการเก็บอยางเปนระบบ สามารถสืบคนขอมูลได 

รวมถึงการสืบคนระบบการประเมินการเรียนการสอน ทำใหทราบผลการประเมินที ่น ักเร ียน

ประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนแตละทาน  ตรวจสอบโดยคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา   

การใชระบบการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ระบบงาน ERP ที่ใชในการควบคุมการใช

จายเงิน การตรวจสอบยอดงบประมาณที่ไดรับทั้งหมดทุกหมวดรายจาย และยอดคงเหลืองบประมาณที่ไดรับ 

เพ่ือนำขอมูลมาบริหารงบประมาณและเปนฐานขอมูลในการบริหารงบประมาณในปตอไป 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

 ยอดเย่ียม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 ขอ 

(3 คะแนน) 
5 ขอ 5 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1tGV_5jFBrWbSpS_UvbBuUQpfIF0JuKIn 

   รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2.1-01 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

3.2.1-02 แผนจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 

3.2.1-02.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร ประจำป 2560-2564 

3.2.1-03 รายงานการประชุมประจำคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 9/2564 

3.2.1- 03.1 คำสั่ง ท่ี 1574/2564 แตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร  

3.2.1-04 คำสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที ่  214/2564 เร ื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการดำเนิน 

งานจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2564 (แกไข)  

3.2.1-05 โครงการปฐมนิเทศฝกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2564 

3.2.1-06 โครงการปจฉิมนิเทศ ฝกงาน (อุตสาหกรรม) ปการศึกษา 2564 

3.2.1-07 กิจกรรมรวมรองเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 

3.2.1-08 กิจกรรม “ซับน้ำตาผูประสบอุทกภัย” 

3.2.1-09 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำป 2564 

 

จุดเดน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง 4 สาขาวิชา เปนหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ และมีคณาจารย 

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงสงผลใหนักเรียนสามารถมีผลการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2564 จากนักเรียนชั้นปที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา 

ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง และสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส รวม

นักเรียนเขาสอบ จำนวน 197 คน สอบผาน 191 คน จำนวนผูสอบผานทั้งหมดเทากับ 96.95 % ดังนั้นหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท้ัง 4 สาขาวิชา จึงเปนท่ียอมรับของนักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ   

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรจัดทำแผนการปรับปรุง สถานที ่และสิ ่งแวดลอมโดยรอบของคณะ ซึ ่งเกาและทรุดโทรม 

เปนอันมาก ทำใหเสียบรรยากาศและภาพลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย   

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ของบประมาณในการซอมแซมและบูรณะอาคารสถานท่ี ไดแก ทาสีอาคารท่ีมีสภาพไมนาดู ซอมแซม

ในสวนที่ชำรุด เชน ถนน สนามบอล ทำสวนหยอมเพื่อใหนักเรียนไดมีสถานที่พักผอน เพื่อใหสอดคลองกับบริบท

ของมหาวิทยาลัย 
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3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน  

 1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการบริหารจัดการศึกษา  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา เชน 

ขอมูลนักศึกษา, ขอมูลบุคลากร ขอมูลหลักสูตร เปนตน มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลพื้นฐานที่จำเปน ประกอบดวย 

ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการจัดการเรียนการสอน ขอมูลผลการศึกษา ขอมูลหลักสูตร และขอมูลอาจารยผูสอน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการนำขอมูลดังกลาวขางตนมาจัดเก็บในรูปแบบ

ฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน และจัดการขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว ขอมูลนักศึกษา, ขอมูล

บุคลากร ขอมูลหลักสูตร เปนตน มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน 

ดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ระบบบริการการศึกษา (ระบบทะเบียนนักศึกษา) 

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ และระบบภาวะการมีงานทำ เปนตน 

2. ดานการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ระบบวางแผนงบประมาณ ระบบ ERP และระบบ

บริหารงานบุคคล 

3. ดานการสนับสนุนการดำเนินการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ระบบ E-Meeting และระบบ BI เปนตน 

 3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานดังนี้  

ระบบบริการการศึกษา สำหรับจัดการขอมูลนักศึกษา, ขอมูลการเรียนการสอนของนักศึกษา, ขอมูล

หลักสูตร มีระบบบริการวิชาการ เพื่อใหบริการนักศึกษาในการตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ 

แผนการเรียน กิจกรรมการศึกษา บริการหองสมุดและฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 

ระบบสารสารสนเทศสำหรับการบริหาร เชน ระบบบริหารขอมูลงบประมาณ ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล บริการหองสมุดและฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย เปนตน ขอมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัย ไมวาจะเปน ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการจัดการเรียนการสอน ขอมูลผลการศึกษา ขอมูลหลักสูตร 

ขอมูลบุคลากร และขอมูลการเงิน ลวนแลวแตมีระบบบริหารจัดการรองรับทั ้งสิ ้น ดังที ่กลาวไปในขอท่ี 2  

แตนอกเหนือจากนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการนำขอมูลสารสนเทศที่สำคัญ นำมาประมวลผลรวมกันผานระบบ BI 

(ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) โดยจะนำขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีมีปริมาณมาก และยากในการตีความ นำมาประมวลผล

รวมกันเพ่ือสรางเปนรายงานสรุปท่ีเขาใจไดงาย เชน รายงานนักศึกษาคงอยู รายงานผูสมัคร/นักศึกษาลงทะเบียน
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แยกตามป เทียบกับแผนรับนักศึกษา รายงานนักศึกษาหายระหวางป รายงานดานการเบิกจายงบประมาณ และ

รายงานดานบุคคลากรเปนตน  

โดยรายงานทั้งหลายนี้จะเปนการนำขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ มาสรุปใหผู บริหารระดับสูง

สามารถทำความเขาใจไดงาย เพ่ือใหสามารถนำไปตัดสินใจในดานกลยุทธ หรือวางแผนโครงการตาง ๆ ตอไป 

 4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ มทร.พระนคร สำหรับ

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบและสรุปผลเปนประจำทุกๆ ป 

 5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใชใน การบริหารจัดการศึกษา 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดนำผลจากการสำรวจมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัด

การศึกษา จัดทำคูมือการเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, 

พัฒนาระบบระบบการวิเคราะหทางธุรกิจ Business Intelligence (BI) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

และแอพพลิเคชั่น Study Life ผลการประเมินจากขอ 4 จะนำไปใชในการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนี้ 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน เวอรชัน 2 (lms2.rmutp.ac.th) เปนระบบการเรียนการ

สอนออนไลนที่อาจารยเปนผูสรางรายวิชาและจัดการเนื้อหาวิชาออนไลนดวยตนเอง โดยสำหรับเวอรชั่นใหม 

ท่ีพัฒนาจะมีเครื่องมือท่ีอำนวยความสะดวกใหกับผูสอนและผูเรียนมากข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกในการเรียนการสอน

ออนไลน รวมถึงการสอบออนไลนของมหาวิทยาลัย เชน การสอบเทียบโอน, การสอบวัดความรูกอนจบการศึกษา 

เชน Safe Exam Browser จะปดการเขาถึงทรัพยากรคอมพิวเตอรระหวางการสอบ เชน การเปดเว็บไซต หรือเขา

ใชโปรแกรมอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการสอบจนกวาจะเสร็จสิ้นการสอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กำลังพัฒนา 
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สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 - 3 

(3 คะแนน) 
ขอ 1-5 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1geDKEbT5GcWIBpVu64AnKdt4OQUZUnUj 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2.2.-01 การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.2.2.-02 รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

3.2.2.-03 พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน เวอรชัน 2 (lms2.rmutp.ac.th) 

 

จุดเดน 

1. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการใหบริการครบ 5 ดาน ดานการศึกษา, 

ดานการบริการ, ดานการบริหาร, ดานการประกันคุณภาพ และดานการประเมิน 

2. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมไดอยางมีคุณภาพ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรพัฒนาความมั่นคงทางอาชีพใหแกโปรแกรมเมอรที่เปนตำแหนงลูกจางชั่วคราว ใหไดรับการ

บรรจุเปนพนักงาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

บรรจุลูกจางชั่วคราวที่เปนโปรแกรมเมอร เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดตอเนื ่อง โปรแกรมเมอรที ่ม ีสามารถในการเขียนโปรแกรมนั ้นหายาก เม่ือ

มหาวิทยาลัยมีอยูแลวควรสงเสริม สนับสนุนใหไดรับความม่ันคงและอยูกับองคกรตลอดไป  
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ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การประเมิน  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1.1  การสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีรวมกับสถานศึกษา  

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  

การดำเนินงานและผลการดำเนนิงาน 

ไมมีการดำเนินงาน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเร ียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร วมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคการ  

2.2 ประชาสัมพนัธ แนะแนวผูเรียน  

การดำเนินงานและผลการดำเนนิงาน 

ไมมีการดำเนินงาน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน  

3.2 ทำสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  

3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ  

3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  

การดำเนินงานและผลการดำเนนิงาน 

ไมมีการดำเนินงาน 

 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชพี  

4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ  

การดำเนินงานและผลการดำเนนิงาน 

ไมมีการดำเนินงาน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

5.1 การสำเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

5.2 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

5.3 การสรุปผลการดำเนนิงานและรายงานประจำปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การดำเนินงานและผลการดำเนนิงาน 

ไมมีการดำเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2,3 3 ด ี

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตามข้ันตอนท่ี 1 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
ขั้นที่  

1 - 3 

(3 คะแนน) 

- 0 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1aAI8-ldpXQiE8-S-iSZdD58PttJDObg5 

รหัสหลักฐาน รายการ 

 - 
 

จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สถานศึกษายังไมมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ควรมีการวางแผนในการสงเสริมใหมีการสงเสริมใหมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมกับสถาน

ประกอบการเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

การประเมิน 

 1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา

ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีแผนงาน ใชทรัพยากรรวมกับโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในการจัดการเรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต และวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

 2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 การดำเนินงาน 

สถานศึกษาติดตอประสานงานมีเครือขายความรวมมือ โดยรวมมือกับ สถานประกอบการ มีการสง

ครูนิเทศติดตามการฝกงาน และนำขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาตอไป 

 3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนสาขางาน 

ท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 

การดำเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการจัดใหมีครูพิเศษดานภาษา ซ่ึงเปนศิษยเกาจากพณิชยการพระนคร สอนในสาขา

งานการบัญชี จำนวน 1 คนและสาขาการบัญชี จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 

2. สถานศึกษาไดจัดใหมีครูพิเศษ สอนในรายวิชาสามัญ จำนวน 14 คน ซึ ่งสอนใหกับผูเรียน 

ใน 6 สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม 

 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 

งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม

ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

การดำเนินงาน 

สถานศึกษาไดรับมอบทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดรับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ จำนวน 1 ทุน ไดแก  

นางสาวพิชญาภัค  ฝางริด ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  และ กลุมศิษยเกาชางกลพระนครเหนือ         

รุ น MC 30 และ MC 31 ไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปที ่ 3 

สาขาวิชาชางกลโรงงาน ประเภทเรียนดี ประเภทประพฤติดี กิจกรรมดี ขาดแคลนทุนทรัพย ไดจำนวน 3 ทุน 

นอกจากนี้สถานศึกษาไดรับมอบเครื่องมือและอุปกรณการศึกษาสำหรับใชฝกปฏิบัติการในรายวิชา 

ใหกับสาขาวิชาชางยนตและสาขาวิชาชางกลโรงงาน จาก บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด และ สมาคม

นักเรียนเกาชางกลพระนครเหนือไดใหความอนุเคราะหการปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถจักรยานยนต 
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 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร 

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การดำเนินงาน 

สถานศึกษาไดใชทรัพยากร (หองแล็ปวิทยาศาสตรรวมทั้งวัสดุที่ใชในการทดลอง) รวมกับโรงเรียน

ราชวินิตมัธยม ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมาและมีศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 
 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 - 3 

(3 คะแนน) 
ขอ 1 - 4 4 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/10uaeN-4mrIRzzwVNjeC7t9mtUmfNvJXC 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.2-01 เอกสารMOU 

4.2-02 รายชื่ออาจารยพิเศษท่ีเปนศิษยเกาและมีความเชี่ยวชาญ 

4.2-03 รายชื่อผูรับทุน 

 

จุดเดน 

สถานศึกษา ไดเปดการสอนมายาวนานจนเปนท่ียอมรับจากผูปกครอง หนวยงานสถานประกอบการ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปนอยางดี วานักศึกษาเปนผูมีความสามารถในวิชาชีพ ขยัน ซื่อสัตย มีคุณธรรม และมี
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จิตอาสา ทำใหไดรับความไววางใจและความรวมมือจากสถานประกอบการ และหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และ

ภาคเอกชนดวยดีเสมอมา  

จุดท่ีควรพัฒนา 

ขาดการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายใหเห็นผลชัดเจน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

การประเมิน 

 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม

บริการชุมชน 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดโครงการจิตอาสาจัดมอบอุปกรณการเรียนใหเด็กๆ ในสถานสงเคราะห 

เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ 1 ไดจัดทำขึ้นเพื่อเปนการชวยเหลือเด็กๆ ในสถานการณโควิท-19 ใหกับเด็กๆ  

ในสถานสงเคราะหตางๆ ในการชวยเหลือครั้งนี้ สรางความตระหนักในคุณคาของตนเอง เชื่อมั่นในการทำความดี 

ชวยเหลือสังคมเพื่อใหเปนประโยชนตอสังคมเพื่อแบงปนความสุขและรอยย้ิม ณ แฟลตรถไฟหัวลำโพง (วัดดวงแข)  

 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม

บริการวิชาการ 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

ยังไมมีการดำเนินการ 

 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม

บริการวิชาชีพ 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีกิจกรรมบริการวิชาการ โดยใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมมีการสงเสริมใหผู เรียนเขารวมกิจกรรมโครงการสรางผู ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที ่ 2 “Business 

Inspiration 2022” ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ผาน Google Meet โดยมีนักศึกษาเขารวมแขงขันจำนวน 13 ทีม

จาก 30 ทีมในรอบคัดเลือกไดนำเสนอผลงานบูธแสดงสินคา “นิทรรศการออนไลนเสมือนจริง” ชิงรางวัลชนะเลิศและ 

poppular vote 

สถานศึกษาไดมีการจัดอบรม โครงการการประกอบอาชีพอิสระและการเปนผู ประกอบการใหม     

ใหนักเรียน ชั ้นปที ่ 3 และบุคลากรทางการศึกษาที ่สนใจ เพื ่อสงเสริมใหผู เขาร วมอบรมสามารถนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได  หรือการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต 
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 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

จิตอาสา 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบให

สถานศึกษาดำเนินโครงการไดพียง 1 กิจกรรม คือ นักเรียนเขาบริจาคส่ิงของอุปโภคและรวมบรรจุของในวันศุกรท่ี 5 

พศจิกายน 2564 รวมกับมูลนิธิปนเด็กดี เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

ยังไมมีการดำเนินการ 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 ขอ 

(3 คะแนน) 
3 ขอ 3 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1EbNdgtdiQxhcWNjHdD3q7tGjYV7IL22h 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.3-01 ภาพกิจกรรมโครงการสรางผูประกอบการยุคดิจิทัล ระยะท่ี 2   

4.3-02 รายชื่อนักเรียนท่ีรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค (บริจาคสิ่งของ) 

4.3-03 ภาพกิจกรรมเขาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและบรรจุสิ่งของเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ำทวม 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EbNdgtdiQxhcWNjHdD3q7tGjYV7IL22h
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จุดเดน 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ขอรับทุนสนับสนุนจากสถานศึกษาและสมาคมศิษยเกา 

 

ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม และ สิ ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผู เรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล

สภาพแวดลอม  ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนที ่ดี ไดจัดที่นั ่งพักผอนสำหรับผูเรียน ตลอดจน

บรรยากาศตางๆ ที่ชวยสงเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาใหเขามาอยูแลวมีความสุขและปลอดภัย อาคารสถานท่ี

ของสถานศึกษาสะอาด มีเจาหนาที่อาคารตรวจสอบดูแล บรรยากาศหองเรียน มีหลอดไฟแสงสวางเพียงพอตอ

สายตาในการเขียนและการอาน มีเครื่องปรับอากาศ หองปฏิบัติการ โตะคอมพิวเตอร เกาอี้ คอมพิวเตอร สื่อการ

เรียนการสอน 

 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอม

และเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการสำรวจความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติ โรงฝกงาน และอุปกรณในหอง กอน

เปดภาคเรียน เพื่อใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ

ผูเรียน นอกจากนั้นมีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ประจำสาขา เพื่อใหเปนสถานที่ฝกปฏิบัติ  

ฝกทักษะของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที ่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการ 

ท่ีกำหนด  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดเจาหนาที่ดูแลประจำอาคาร เพื่อใหมีความพรอมอยูเสมอ และกำหนดตาราง

การใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถใชหองเรียน หองปฏิบัติการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผูดูแล
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หองเรียน หองปฏิบัตการ อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยและพรอมใชงาน มีการจัดเจาหนาที่ดแูล

ประจำอาคาร เพ่ือใหมีความพรอมอยูเสมอ 

 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ

เรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีหองปฏิบัติการในสาขาวิชาตางๆ หอง Self assess หองสมุด เพียงพอตอนักศึกษา 

สามารถเขาใชงานไดสะดวกและท่ัวถึง มีการจัดสภาพแวดลอม ซุม และเกาอ้ี ท่ีสะอาดเรียบรอยใหแกผูเรียน 

สถานศึกษามีหองปฏิบัติการทางการบัญชี หอง Self assess ใหนักศึกษาสามารถเขาใชงานได 
 5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูม ิท ัศน อาคารสถานที ่ ห องเร ียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการมอบหมายใหงานอาคารสถานที่ มีหนาที่ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแล 

ซอมแซมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ไดรับการตรวจสอบสภาพพรอมใชงาน และมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

ภูมิทัศน หองเรียน อยูสม่ำเสมอ 
 

 

กณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5  5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ดี 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ขอ 1 - 3 

(3 คะแนน) 
ขอ 1-5 5 
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รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1MkAaHyLXI9qJsUnaPlGZ6IC2-f66yfEn 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1-01 ภาพถาย กิจกรรมปรับภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม 

 

จุดเดน 

มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษาไดอยางคุมคา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สถานศึกษามีพ้ืนท่ีท่ีจำกัด 

      สถานท่ีตั้งอยูใกลทำเนียบรัฐบาล และมีพ้ืนท่ีจำกัด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 

 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก  

1.1 ระบบสงกำลัง  

1.2 ระบบควบคุม  

1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย  

การดำเนินงาน 

1.1 ระบบสงกำลัง สถานศึกษามีหองสงระบบกำลังไฟฟา โดยมีการไฟฟามาตรวจสอบประจำ 

1.2 ระบบควบคุม สถานศึกษาทีตูจายไฟ และตัวตัดระบบเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ มีตู ควบคุมยอย และมีแสงสวาง

เพียงพอตอผูเรียน มีการจัดระบบสาธารณูปโภคครบถวน ระบบประปา ไฟฟา และแสงสวาง 

1.4 มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเก่ียวกับระบบไฟฟา คอยดูแลและซอมบำรุงใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช

งานและปลอดภัย 

 2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีตูน้ำดื่มบริสุทธิ์ผานเครื่องกรองน้ำ มีการตรวจสอบและมีการติดตั้งสายดิน 

 3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที ่สะดวก ปลอดภัย  

มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การดำเนินงาน 
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สถานศึกษามีการทำเครื่องหมายชี้บอกทิศทาง มีระบบระบายน้ำที่สะดวกเพราะติดถนนใหญ มี

พนักงานคอยดูแลขยะมูลฝอยประจำอาคารและหองเรียน 

 4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

 

การดำเนินงาน 

มีโทรศัพทติดตอภายใน มีวิทยุสื่อสาร ประชาสัมพันธเสียงตามสาย มีการใชแอพพิเคชั่นตางๆ ทำใหมี

ความสะดวกและรวดเร็ว 

 5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  

การดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปดภายใน

สถานศึกษา และหนาหองเรียน 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

 ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 ขอ  

(3 คะแนน) 
5 ขอ 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/19X0WGPpmTxeDBqfuJOgs244vww7coX5c 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.2-01 ภาพถายระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาง ๆ 
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จุดเดน 

มีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดี และครบถวน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 

 

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 

อยางตอเนื่อง  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

หองสมุด มทร.พระนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการใหบริการท่ีเหมาะสมและชัดเจน

เพื่อดําเนินงานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานขอมูล และฐานขอมูลออนไลน ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาม

หลักสูตรการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับแผนการดำเนินงานของกลุมงานอยางชัดเจน 

 2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา  

ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

หองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา โดยหองสมุดมีการใหบริการทั้ง 4 ศูนย ไดแก 

หองสมุดศูนยเทเวศร หองสมุดศูนยโชติเวช หองสมุดศูนยพณิชยการพระนคร และหองสมุดศูนยพระนครเหนือ 

และมีชองการประชาสัมพันธฐานขอมูลออนไลนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกผูใชบริการ

เพื ่อไมใหเปนอุปสรรคในการเอื ้อตอการแสวงหาความรู การศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา  

และผูเรียน หรือผูสนใจ 

 3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีกำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

หองสมุดไดดำเนินการจัดการบริหารดานบริการตาง ๆ และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

เร ียนรู ท ี ่ เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเร ียนการสอนและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที ่กำหนด  

โดยมีฐานขอมูลทั ้งภายในและภายนอก มทร.พระนคร อีกทั ้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.พระนคร ไดเขารวมกลุมความรวมมือระหวางหองสมุดสมาชิกเครือขาย ThaiLis เพื่อประโยชนในการใช

ทรัพยากรสารสนเทศรวมกันและบรกิารยืมระหวางหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย และมีฐานขอมูลออนไลน

เพ่ิมเติมท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอย

กวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

เนื่องดวยสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีการจัดการเรียน 

การสอนในรูปแบบออนไลน งดเขาพ้ืนท่ีการใหบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษา 1/2564 มีจำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน 12,382 คน และจำนวน 

ผูเขาใชหองสมุด จำนวน 0 คน ซ่ึงนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 

ภาคการศึกษา 2/2564 มีจำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา จำนวน 11,398 คน และจำนวน 

ผูเขาใชหองสมุด จำนวน 0 คน ซ่ึงนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 

 5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน 

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบอกรับฐานขอมูลออนไลน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 อยางตอเนื่องซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการ

สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมดานบริการวิชาการ ไดแก 

5.1 ฐานขอมูล ScienceDirect eBooks Collection – Evidence Based Selection 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และหนังสือชุด (Book Series)  

ของสำนักพิมพ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา จำนวนไมนอยกวา 5,000 ชื่อเรื่อง ปพิมพตั้งแต ป 2016 – 2020 

โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยูในรูปแบบไฟล PDF แยกเปนบท (Chapter) ซึ ่งงายตอการเขาใชงาน ผูใชบริการ

สามารถสืบคน สั่งพิมพและบันทึกเพื่อจัดเก็บไดเชนเดียวกับการสืบคนวารสารจาก ScienceDirect โดยไมจำกัด

จำนวนครั้งและไมจำกัดจำนวนผูเขาใชงาน 

5.2. ฐานขอมูล eBooks Hibrary 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย และรองรับการทำงานผานสมารทโฟน แท็บ

เล็ต และเว็บเบราวเซอร ระบบการอานมาตรฐาน ทั้งไฟล PDF และ E-PUB เพียงสมัครเขาใชงานผาน E-mail 

มหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th) ก็สามารถใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีตองการ 

5.3 ฐานขอมูลฯ Fashion Snoops 

ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาอยูในรูปแบบฐานขอมูลออนไลน (Online Database), คลังรูปภาพ (Image 

Bank) พรอมเครื่องมือเชื่อมโยงไปยัง Pinterest, Dropbox, Could เปนตน ภาพพิมพและภาพ สเก็ตชมากกวา 

35,000 ภาพ, แนวโนมพยากรณ (Trend Forecast) และเครื่องมือสำหรับฝกปฎิบัติ ในรูปแบบ เครื่องมือจัดการ

โครงงาน (Project Interface), เครื่องมือสรางจานสี (Color Palette Builder) เปนตน โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา 

(Update) ตลอดระหวางชวงอายุสมาชิกรายปท่ีบอกรับ 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 ขอ 

(3 คะแนน) 
5 ขอ 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1LJF73V4EHps0irpbM7Of0Po7M38vSGvD 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.3.-01 แจงประชาสัมพันธการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

5.3.-02 สรุปการจัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุด มทร.พระนคร ประจำปงบประมาณ 2565 

5.3.-03 การจัดซ้ือฐานขอมูลออนไลน ScienceDirect eBooks Collection – Evidence Based 

Selection 

5.3.-04 การจัดซ้ือซ้ือฐานขอมูลออนไลน eBooks Hibrary   

5.3.-05 การจัดซ้ือซ้ือฐานขอมูลออนไลน Fashion snoops 

5.3.-06 ประชาสัมพันธเก่ียวกับฐานขอมูลออนไลน ผานระบบ e-doc : เอกสารประชาสัมพันธ การ

ฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและลิงกสำหรับการลงทะเบียน 

ScienceDirect eBooks Collection – Evidence Based Selection 

5.3.-07 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับฐานขอมูลออนไลน ผานระบบ e-doc : เอกสารประชาสัมพันธ จัด

อบรมการเขาใชงานฐานขอมูลออนไลน eBooks Hibrary 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

5.3.-08 ประชาสัมพันธเก่ียวกับฐานขอมูลออนไลน ผานระบบ e-doc :  เอกสารประชาสัมพันธ 

เขาฟงการบรรยายการใชงานฐานขอมูลออนไลนทางดานแฟชั่น ชื่อฐาน Fashion Snoops 

5.3.-09 การประชาสัมพันธออนไลน ผานเว็บไซตหองสมุด : ฐานขอมูลออนไลนท่ีสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับ 

5.3.-10 การประชาสัมพันธออนไลน ผานเว็บไซตหองสมุด : อบรมการใชงาน Application  

E-Books  Hibrary 

5.3.-11 การประชาสัมพันธออนไลน ผานเว็บไซตหองสมุด : Fashion snoops 

5.3.-12 การประชาสัมพันธออนไลน ผานเว็บไซตหองสมุด : หองสมุดมีบริการ E-Library ใหมมาให

ใชบริการกันแลวนะคะ 

5.3.-13 ขอเชิญชวนเขารวมฝกอบรมการใชงานฐานขอมูล ScienceDirect 

5.3.-14 การอบรมฐานขอมูลออนไลน ผานระบบออนไลน 

5.3.-15 ฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

5.3.-16 ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

5.3.-17 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

5.3.-18 ฐานขอมูลระบบคลังปญญา 

5.3.-19 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5.3.-20 ฐานขอมูล E-Book 

5.3.-21 ฐานขอมูลแนะนําวารสารและหนังสือใหม 

5.3.-22 ระบบแนะนำหนังสือเขาหองสมุด  

5.3.-23 จำนวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 

5.3.-24 จำนวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 

5.3.-25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปดท่ีทำการเปนการชั่วคราว

เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.3.-26 ฐานขอมูล RMUTP E-Library 

5.3.-27 ฐานขอมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection 

5.3.-28 ฐานขอมูล Fashion snoops 

 

จุดเดน 

1. เนื ่องดวยสถานการณโควิด-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรูและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน มีการบอกรับฐานขอมูล

ออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 อยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการสรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมดานบริการวิชาการ 

https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9512
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9512
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9420
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9420
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9239
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9215
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9215
https://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=9383
http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
http://uc.thailis.or.th/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
https://repository.rmutp.ac.th/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533
http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=1232
http://libapp.rmutp.ac.th/newBook/
https://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#/
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-1-2564_25640831.pdf
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%99%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88_25641231.pdf
https://elibrary-rmutp.hibrary.me/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.fashionsnoops.com/Default.aspx
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2. หองสมุดเปนปจจัยสำคัญอยางที ่มีบทบาทสำคัญอยางขาดมิไดตอสภาพแวดลอมเอื ้อตอ

การศึกษา คนควา ของบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญขอนี้เปนอยางยิ่งจงึไดจัดการสนับสนุนการใหบริการหองสมุดท้ัง 4 ศูนยอยาง

ตอเนื่อง ไดแก หองสมุดศูนยเทเวศร  หองสมุดศูนยโชติเวช หองสมุดศูนยพณิชยการพระนคร และหองสมุดศูนย

พระนครเหนือ  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หองประชุมกลุมยอย (Discussion Rooms) มีใหบริการเฉพาะหองสมุดเทเวศรและหองสมุด

พณิชยการพระนคร รองรับการใหบริการแก 9 คณะ จึงเล็งเห็นหองสมุดศูนยโชติเวชและศูนยพระนครเหนือ 

ควรมี หองประชุมกลุมยอย (Discussion Rooms) เพ่ือรองรับการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร

ตามคณะ ซึ่งจะเปนการเขาถึงและอำนวยความสะดวกใหแกผูใชบริการหองสมุดตามศูนยตาง ๆ ในสังกัดสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีการสนับสนุนการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติอยางตอเนื่องจนกาวสู WALAI AutoLib Ultimate (WaLai 3.0) ซึ่งเปนเวอรชั่นอัพเดทลาสุด 

แตท้ังนี้โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ไดมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยกาวทันเทคโนโลยี 

โดยผาน Mobile Application ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรใหการสนับสนุนงบประมาณ 

และสงเสริมสื่อเรียนรูนี้ตอไปอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรใหการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสหลากหลายและรวมไปถึงฐานขอมูลวารสารและหนังสือพิมพออนไลนอีกหนึ่งชองทางในการเพ่ิมเติม

แหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

การประเมิน  

 1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเถียร

ภาพสูงโดยมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) 2 ผูใหบริการไดแก 

- สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ Uninet โดยมีการเชื่อมตอดวยชองสัญญาณ

ขนาด 10 Gbps 

- บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีกาเชื่อมตอดวยชองสัญญาณขนาด 2 

Gbps 
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โดยทั้ง 2 ISP มีการเชื่อมตอชองทางสำรองไวอยางละ 1 เสนทาง ในกรณีที่เสนทางหลักขัดของ 

ก็สามารถใชงานชองทางสำรองไดอยางทันทวงที 

ในสวนพื้นที่ศูนยพณิชการพระนคร และ พื้นที่ศูนยพระนครเหนือ มีการเชื่อมตอชองสัญญาณมายัง

สวนกลางโดยใชสื ่อสัญญาณ MPLS ขนาด 1 Gbps จากผูใหบริการ 2 ราย เชนเดียวกัน เพื่อสำรองในกรณี 

เสนทางใดเสนทางหนึ่งขัดของก็สามารถใชอีกเสนทางไดทันที เพื่อใหการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

ของมหาวิทยาลัยมีความพรอมใชงานสูงสุด 

 2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใชขอมูล  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแล ดานความ

ปลอดภัยของขอมูลและระบบสารสนเทศ  

 3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทั้งในรูปแบบการเชื่อมตอแบบมีสายและไรสายครอบคลุมพื้นที่การ

ใชงานภายในมหาวิทยาลัยการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให

มีประสิทธิภาพและครอบครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานมากข้ึนอยางสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนด KPI ภายในหนวยงาน

ในการพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

 4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความสะดวก

รวดเร็วในการบริหารจัดการ การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยมีการใชงานหลายระบบเชน ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส, ระบบจองรถออนไลน ,ระบบลาออนไลน และระบบ

อ่ืนๆ  

 5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริการเชื ่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก

การศึกษา อยู 2 ระบบไดแก  

- การบริการระบบการเชื่อมตอเครือขายไรสาย Eduroam เพื่อใหการเชื่อมระบบเครือขายของ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อยูในพื้นที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ีมีบริการระบบ Eduroam เหมือนกัน

สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายดวย SSID Eduroam ก็จะสามารถใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

เสมือนอยูภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร  

- การบริการระบบเครือขายเสมือน หรือ VPN สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการ

บริการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจากพ้ืนท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยดวยชองทาง Covidvpn.rmutp.ac.th 
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เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรจากภายนอกเขามาใชงานระบบสารสนเทศ

ภายในมหาวิทยาลัยเชน ระบบฐานขอมูลการวิจัย และระบบบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีอนุญาตเฉพาะ  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย  

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 ขอ 

(3 คะแนน) 
5 ขอ 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1pPDYP8K466C0K3gruesXvJe4JyrvmpmX 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.4 - 01 ภาพแผนผังการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  

5.4 - 02 ภาพแสดงจำนวนอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร  

5.4 - 03 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5.4 - 04 คูมือการใหบริการเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  
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จุดเดน  

มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงและครอบคลุมพื้นที่การใชบริการ

ภายในมหาวิทยาลัย  

จุดท่ีควรพัฒนา  

การเชื่อมตอระหวางศูนยพณิชการพระนครและศูนยพระนครเหนือดวยลิงค MPLS ยังมีขนาด

ชองสัญญาณนอยเกินไปสงผลตอการใชงานอินเตอรเน็ตของศูนยขณะมีผูใชงานจำนวนมากๆ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 

 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

การประเมิน  

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

เทียบกับจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

การคำนวณ  
  

รอยละ = 

จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน X 100 
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียน 

การสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
 

=  
 78 X 100 
78 

         =    100 
 

ตารางแสดงจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ต 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา หองเรียน หองปฏิบัติการ รวม 

อุตสาหกรรม 

- สาขาวชิาชางยนต 6 1 7 

- สาขาวชิาชางกลโรงงาน 6 5 11 

- สาขาวชิาชางไฟฟากำลงั 6 9 15 

- สาขาวชิาชางอิเล็กทรอนิกส 1 9 10 

- ชางเทคนคิคอมพิวเตอร 3 8 11 

- ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 11 7 18 

พณิชยกรรม 

- สาขาวชิาการบัญช ี 4 2 6 

รวม 37 41 78 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00 - 79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 

สรุประดับคุณภาพของการประเมิน 

  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ    ดี   

  ปานกลาง    กำลังพัฒนา  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย   

12 เดือน 

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ต่ำกวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 65 

(3 คะแนน) 
100 5 

 

รายการหลักฐาน https://drive.google.com/drive/folders/1qTUhZA_agfSqeuBqunt_23DEB5jqIPcM 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.5-1 ตารางเรียนของนักเรียนท้ังสามชั้นป 

 

จุดเดน 

มีการสนับสนุนงบประมาณในการติดต้ังอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 
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