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ค ำน ำ 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 
ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ   
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้รับค าแนะน าจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ค ำชี้แจง 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 
1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนท่ี 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ส่วนท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนด
เพิ่มเติม และส่วนท่ี 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

30 กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 



ค 
 

สำรบญั 
                       
                             หน้ำ 
 

ค าน า                             ก                                                                  
ค าช้ีแจง                             ข                                                                  
สารบัญ                                                     ค                                          
 

ส่วนท่ี 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                2                   
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา               23                   
ส่วนท่ี 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    83 
ส่วนท่ี 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    86 
ส่วนท่ี 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   พ.ศ. 2561     111 
ส่วนท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
   ท่ีก าหนดเพิ่มเติม    116 
ส่วนท่ี 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    117 
 

ภาคผนวก         125 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   พ.ศ. 2561       126 
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2563    128 
     ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
   ประจ าปีการศึกษา  2563    131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 1/118

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ 2021-09-29 เวลา 21:01:40



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 2/118

สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ภายใตมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ดาน 25 ขอการประเมิน ซึ่งมีวิสัยทัศนในการพัฒนาคือ 

“เปนองคกรท่ีมุงมั่นจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตกำลังคนตั้งแตระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความกาวหนาของ

เทคโนโลยี ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ” ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีพันธกิจในการพัฒนาบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน โดยมุงเนนใหนักเรียน 

นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดี

และเปนคนดีของสังคม สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ 

ปวส. โดยใชหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผู

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให

ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่

เปนเลิศทางวิชาการท่ีทันตอความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากรใหมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนครูใหมีความรู ความเขาใจ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใชในการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน  

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 94 ไร ตั้งอยูเลขที่ 207 หมู 3 ถนน บานบึง - แกลง  ตำบล

หนองชาก อำเภอ บานบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอบานบึง ประชาชนสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณีท่ีสำคัญในชุมชน คือ ประเพณีวิ่งควาย และประเพณีแหเทียนพรรษา สวนใหญรอยละ 90 

พูดภาษากลาง มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง อาคารเอนกประสงค 4 หลัง และอาคารอ่ืน ๆ 

5 หลัง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขาวิชา และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขาวิชา มีจำนวนผูเรียนทั้งสิ้น 2,728 คน เปนนักเรียนระดับ 

ปวช. จำนวน 1,846 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 882 คน บุคลากรของวิทยาลัยมีจำนวนทั้งสิ้น 166 

คน จำแนกเปน ผูบริหาร 5 คน ขาราชการครู 75 คน ขาราชการพลเรือน 2 คน พนักงานราชการครู 6 คน 

พนักงานราชการ (อื่น) 1 คน ครูพิเศษสอน 34 คน เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา 30 คน และบุคลากร
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อ่ืน ๆ (นักการภารโรง/พนักงานขับรถ) 13 คน 

 มีผลการดำเนินการดานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 9 ดาน 25 ขอการประเมิน ในภาพรวมคิดเปน

รอยละ 96.91 มีระดับคุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับ “ยอดเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดของแตละมาตรฐาน 

ดังน้ี 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 1.1 ดานความรู 

  1.1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

   1.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพ

ในระดับ ยอดเยี่ยม  

   1.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนผูระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญในสาขางานของตนเปนอยางดี จนสามารถผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดในครั้งแรก   

   1.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตร อยูในระดับ ดีเลิศ ทำใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขาทำงาน 

  1.1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   1.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    ไมมีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   1.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    -   

   1.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    - 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  1.2.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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   1.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิด

เปนรอยละ 63.33 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

   1.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการและการ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ 

   1.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ

เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ

อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 3 ดาว  

  1.2.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   1.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ

ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ และทำใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ในระดับตาง ๆ และมีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับภาค 7 รายการ ไดแก  

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 

มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 
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วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะกลึงชิ้นงาน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะการทำหุนจำลอง ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 

ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    โดยในปการศึกษา 2563 ไมมีการจัดแขงขันระดับชาติ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 

ดังน้ัน ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

   1.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรู ความสามารถและทักษะในสาขางานของ

ตนเปนอยางดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานในการทำงาน 

   1.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับชาติ เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา 

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.3.1.1) ผลผลิต (Output) 

   มีผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 62.60 มีคุณภาพในระดับ ดี  

   1.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนจนสามารถ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 6/118

   1.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว 

เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน 

ระบบบริหารจัดการ RMS2021 ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา 

ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันได

จริง 

  1.3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   1.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ 

ปวส. มีคารอยละ 97.03 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปน

คนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก และมีจิตสำนึก

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   1.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค เชน สงเสริมการเปนคนดี ดวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศหนาเสาธง ความรับผิดชอบ 

ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีภาวะ

ความเปนผูนำ และกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม สงผลใหเปนที่ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และ

สถานประกอบการ 

  1.3.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   1.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และมี

งานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 96.16 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีงานทำใน

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

   1.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา
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ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   2.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

จำนวน 5 ประเด็นการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีชวยแกไขปญหาดานการเรียนรูของ

ผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี

การแขงขันกันสูง สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถพัฒนาตัวเองใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาตัวเองและประเทศชาติ 

   2.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให

ผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน สงผลให

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการไดจำนวนมาก 

  2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

   2.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

   2.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดรับเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและคุณลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตัวเองและสังคมได 

   2.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาในระบบทวิภาคี แตยังไมมี

การพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน และไมมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
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ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง จึงสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   2.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเนนผู

เรียนเปนสำคัญ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการเรียน ตลอดจนพัฒนาผูเรียน

ไดเต็มศักยภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   2.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบ

การ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   2.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียน

การสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีสวนรวมใน

การเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง และสามารถทำงานเปนทีมได 

   2.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 9/118

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

  2.2.3) การจัดการเรียนการสอน 

   2.2.3.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 

96.25 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิด

เปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียน

รูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 95.65 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

98.43 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความสามารถในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับ

คุณวุฒิการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางครบถวน ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูที่

ตรงกับแผน ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู และมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

   2.2.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการ

เรียนรูครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก

หลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน และมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สง

ผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.2.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.2.4.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 
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100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน

และรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 

100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี มีขอมูลสารสนเทศ 

เอกสารประจำชั้นเรียน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีวิธีการ

เสริมแรงใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจ และมีการชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล  

   2.2.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนอยางดี โดยมีการ

จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน มีการ

ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความ

มุงมั่นตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ 

  2.2.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   2.2.5.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 97.39 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

คิดเปนรอยละ 99.13 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 99.13 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
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วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 91.30 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 56.65 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ 88.52 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตลอดเวลา 

นอกจากน้ียังนำผลงานจากการพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนดวย 

   2.2.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ

พัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรม

จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ  

  2.2.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   2.2.6.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   2.2.6.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมท้ังวิทยาลัย 

   2.2.6.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผู

สอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็ม

ศักยภาพ เพ่ือชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับของ

องคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษา

สามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

  2.3.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   2.3.1.1) ผลผลิต (Output) 
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    การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและ

เปนปจจุบัน เพ่ือนำไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการบริหาร

สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.3.2) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

   2.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานที่

เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

   2.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียง

พอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลให

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   2.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบ

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ
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คมนาคม ระบบการสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

   2.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความ

ประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี 

เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   2.3.4.1) ผลผลิต (Output) 

    แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็น

การประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีความพรอมและเพียงพอ

สำหรับใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย 

   2.3.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม

และเพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริม

การเรียนรู  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ  

  2.3.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   2.3.5.1) ผลผลิต (Output) 

    ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ 

   2.3.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานของสถานศึกษา จำนวน 180 Mbps สำหรับบริหารจัดการระบบสนเทศให

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัด

เวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการ
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เรียนรู เปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

  2.4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2.4.1.1) ผลผลิต (Output) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดำเนิน

การครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.4.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพและเปนระบบ ทั้ง

ในระดับ ปวช และ ปวส  

   2.4.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดำเนินการอยาง

เปนระบบและมีข้ันตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  3.1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   3.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

   3.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป หรือแผน

ปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช

นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ
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ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  3.1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   3.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

   3.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรง

คุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขา

งานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหู

หนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ 

บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน นอกจากนี้เทคนิคชลบุรียังมีการประเมินผลการดำเนิน

งานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

  3.1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   3.1.3.1) ผลผลิต (Output) 

    การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการบริการชุมชนและจิตอาสาตลอดทั้งป โดยมุงเนนให

บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยมีสวนรวมในการทำกิจกรรม  

   3.1.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
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  3.2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   3.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนในระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 90 ผลงาน มีผลงาน 

ท่ีไดรับการคัดเลือกไปรวมการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 7 ผลงาน 

และมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ผลงาน 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี โดยมอบใหกับโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” 

อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ ไดแก 1) จักรยานรดน้ำแปลงผักประหยัดพลังงาน 2) ระบบ

รดน้ำแปลงผักดวยพลังงานแสงอาทิตย 3) พัฒนาระบบเสียงตามสาย และ 4) พัฒนาระบบกริ่งบอกเวลา ดังนั้น 

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงมี

คุณภาพอยูในระดับ ดี 

   3.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

และงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน และเขารวมการประกวดแขงขันในเวทีตาง ๆ และ

มอบใหชุมชนเพื่อใชประโยชนได 

   3.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช

ประโยชนได ทำใหคนในชุมชนใหความชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี 

 

1.2 จุดเดน 

 1.2.1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทั้ง

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมี

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำและศึกษาตอในระดับสูงจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร 

หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ โดยไดรับรางวัลชนะ

เลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลึงชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
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ทักษะการสำรวจเพื่อการกอสราง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

 1.2.2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัด มีการสรางเครือ

ขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีปจจัยพื้นฐาน

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งวิทยาลัย ฯ เพื่อการใช

งานดานสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบบริหารจัดการ 

RMS2021 มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

 1.2.3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เชน การบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดานระบบขนสง

ทางรางกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับบริษัท ปริ๊งซ เฉิงซาน ไทร ประเทศไทย จำกัด ในรูปแบบอีอีซีโมเดล (EEC-

Model Type A) โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Project กับ

บริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมดานยานยนตไฟฟา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับบริษัท ตาถุง (ประเทศไทย) จำกัด 

และ บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด การจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การจัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการ

ขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียังดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิค

ควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง ภายใตโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ

เฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

 1.3.1 ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

 1.3.2 เพ่ิมจำนวนผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

 1.3.3 ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการ
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ประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 1.3.4 วิทยาลัย ฯ ควรมีการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อใหผูเรียน

มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนทักษะท่ีสำคัญตอการดำรงชีวิตทางสังคมในโลกของงานอาชีพใน

ปจจุบัน1. สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

 1.3.5 การนำผลจากการพัฒนาตนเองของครูผูสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงาน

จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร ยังมีจำนวนนอย 

 1.3.6 ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบริการชุมชนและจิตอาสาใหครบทุกแผนกวิชา 

 1.3.7 ควรดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขา

วิชาและภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.3.8 ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา 

 1.3.9 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหมากขึ้น

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1.4.1 จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการสราง

ความเขาใจกับผูปกครอง 

 1.4.2 สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

 1.4.3 จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 1.4.4 ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสมัยใหม ใน

ศตวรรษที่ 21 

 1.4.5 จัดโครงการเพ่ือกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

และการสรางผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผย

แพรมากข้ึน 

 1.4.6 จัดโครงการใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชนและจิตอาสา 

 1.4.7 ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชา

และภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.4.8 ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทุกแผนกวิชา 

 1.4.9 จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษา 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมุงเนนการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการมีจิต

อุตสาหกรรม 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 สามารถผลิตและพัฒนาผูเรียนมีความสามารถตรงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีปริมาณไมนอยกวาเปา

หมายที่กำหนด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 

Center) จำนวน 3 สาขาวิชา ไดแก 1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

และ 3) สาขาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง 

 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

การเตรียมความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการแขงขันในเวที โลก จำเปนที่

จะตองมีการวางแผนและพัฒนาทางดานกำลังคนใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และมีความ

สามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุค การคาเสรี 

ซ่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปาหมาย ของประเทศ

ท่ีมุงเนนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและขับเคลื่อนกลุมคลัสเตอรและอุตสาหกรรมราย สาขาใหเกิด

ความเขมแข็ง รวมท้ังสรางกรอบการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมตรงตามความตองการของ ภาคอุตสาหกรรม

โดยแทจริง โดยในการวางแผนการพัฒนากำลังคนจำเปนตองมีขอมูลทางดานประเภทของ สถานประกอบการ 

คุณลักษณะของกำลังคนที่ตองการ ขอมูลและความตองการแรงงานหรือการขาดแคลน แรงงานของสถาน

ประกอบการเพ่ือใหสามารถพัฒนากำลังคนตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม เปาหมายของประเทศ (S-

Curve) ประกอบดวย 11 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมยานยนต สมัยใหม 2) อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและทองเที่ยว เชิงสุขภาพ 4) อุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม 

7) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 8) อุตสาหกรรมขนสงและ การบิน 9) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 10) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ11) โครงสรางพื้นฐาน จากการศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความตองการแรงงานตั้งแตป 

2563 – 2567 มีปริมาณจำนวนรวมทั้งสิ้นกวา 2.24 ลานคน ซึ่งสามารถแบงออกเปน ป 2563 มีความตองการ

แรงงานจำนวน 351,957 ราย และตั้งแตชวงป 2563-2567 มีความตองการแรงงาน 1.75 ลานคน นอกจากนี้ 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ใน

อุตสาหกรรมทุกประเภทจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่ มีความรู ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับประเภท
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อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 11 ประเภท พบวาใน พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตองการแรงงานมาก ที่สุด จำนวน 24,596 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยานยนต

สมัยใหมและอุตสาหกรรมการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21,897 คน และในป พ.ศ. 2570 พบวา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพตองการแรงงานมากที่สุดเชนเดียวกับ 

พ.ศ.2565 ซึ่งความตองการในจำนวนสูงขึ้น 59,476 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและ

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 47,732 คน เชนเดียวกับ พ.ศ.2565 

 กระทรวงศึกษาธิการโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการอาชีวศึกษา โดยมุงเนนจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลัง 

แรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความ 

ตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย 

สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีใชในปจจุบัน โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร ภาษาตาง

ประเทศ นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติ (Hand-on 

Experience) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการพัฒนาแบบเขมขน รวมทั้งการใชแพลตฟอรมดิจิทัล เพื่อการเรียน

รู เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ภายใตศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศการ อาชีวศึกษา 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อใหการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2 ตอบสนอง

ความตองการของภาคประกอบการอยางแทจริง ในสาขาที่สอดคลองนโยบายการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปา

หมายตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อ่ืน ๆ 

ท่ัวประเทศ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ 

สอดคลองกับความตองการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ของประเทศ มีสถานศึกษา ใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 913 แหง แบงเปนสถานศึกษา

ของรัฐ จำนวน 429 แหง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน 484 แหง มีผูเรียนอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 

1,351,113 คน แบงเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 650,997 คน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้น

สูง จำนวน 348,462 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8,700 คน และ หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร นอกระบบอ่ืน 

จำนวน 342,954 คน 

 ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของการ จัดการ

ศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทท่ีแตกตางกันตามพ้ืนที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคลองกับทิศทาง การพัฒนา

ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงไดกำหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู ความเปนเลิศทางการ

อาชีวศึกษา Excellent Center ทั้งในสถานศึกษาตนแบบทั่วประเทศ และสถานศึกษา ในกลุม EEC ซึ่งวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาหนึ่งในโครงการดังกลาวที่ไดรับมอบนโยบายนี้ โดยมีวัตถุประสงค คือ ผลิตและ

พัฒนากำลังคนระดับกลางเรงดวนในสาขาที่เปนความตองการ ของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดย
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ความรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมแข็ง เพ่ิมกำลังคน กลุมนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาสูกลุม

อุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจาก Digital Disruption เรงยกระดับคุณภาพกำลังในกลุมผู

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผูอยูในภาคแรงงาน ใหมีสมรรถนะใหม ทักษะใหม โดยกระบวนการสราง New 

Skill, Up Skill และ Re Skill พัฒนาสถานศึกษา ตนแบบเพ่ือการขยายผลการผลิตและพัฒนากำลังคนอยางมี

กรอบและทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และความตองการของสถาน

ประกอบการ ตลอดจนมีการบริการจัดการ อาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ บูรณาการทรัพยากรและความรวมมือ 

(Strategic Alliance)  

 

4.2 วัตถุประสงค 

 4.2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center: HCEC) ใหเพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , Up-skill , New-skill) 

ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

 4.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการสงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนไดเขาเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

โดยผูเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 

 4.3.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 4.3.2 จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่ 

 4.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

 4.3.4 จัดซื้อ จัดจางวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการดำเนินโครงการ 

 4.3.5 ดำเนินงานตามโครงการ  

 4.3.6 ประเมินผลโครงการ 

 4.3.7 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

4.4 ผลการดำเนินงาน 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาที่มีศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

จำนวน 3 สาขาวิชา ไดแก 1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต และ 3) 

สาขาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  

 

4.5 ประโยชนที่ไดรับ 
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 4.5.1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไดเปนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center: HCEC) ใหเพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , Up-skill , New-skill) 

ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

 4.5.2 เปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีผูเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยผูเรียนไดรับโอกาสและความ

เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 207 ม.3 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี

  โทรศัพท 038485202  โทรสาร 038485205

  E-mail chontech@hotmail.com  Website www.chontech.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

       วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 94 ไร ตั้งอยูเลขที่ 207 หมู 3 ถนน บานบึง - แกลง ก.ม. 2 

ตำบลหนองชาก อำเภอ บานบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คือ "โรงเรียนชางไมชลบุรี" ( 1 สิงหาคม 

2482-2498 ) ตอมา พ.ศ. 2499 ไดเปล่ียน ชื่อเปน "โรงเรียนการชางชลบุรี" 

 

     ป พ.ศ. 2482 วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ชื่อ "โรงเรียนชางไมชลบุรี" นักเรียนตองอาศัยโรงเรียนชางทอผา 

หรือโรงเรียนการชางสตรีเดิมเพราะอาคารเรียนยังสรางไมเสร็จ ศิษยเการุน 2482 มีจำนวน 37 คน รับนักเรียนที่จบ

ประถมปท่ี 4 กำหนดเวลาเรียน 3 ป มีนายประสาท มากทรัพย รักษาการครูใหญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2482. 

สรางอาคารเรียนหลังใหมเสร็จ จึงยายไปเรียนที่โรงเรียนชางไมชลบุรี สถานที่สรางเชาวัดอรัญญิกาวาส (วัดปา) มีโรง

ฝกงาน 2 หลัง.บานพักครูใหญ 1 หลัง บานพักครูนอย 2 หลัง บานพักภารโรง 1 หลัง 

 

     วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนการชางชลบุรี" 

 

     ป พ.ศ. 2501 โรงเรียนการชางชลบุรีไดรับการเปลี่ยนฐานะอยูในโครงการ ส.ป.อ. และ เริ่มรับ นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษา ปที่ 3 

 

     ป พ.ศ. 2502 รัฐบาลใหงบประมาณสรางอาคารเรียนยาว 54 เมตร 1 หลัง และไดรับความชวยเหลือดาน

เครื่องกลและการอบรมบุคลากรจาก สปอ. 

 

     ป พ.ศ. 2504 เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ ..ชางเครื่องยนตดีเซล ชางกล
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โรงงาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางไฟฟา ชางวิทยุโทรคมนาคม ชางกอสราง แผนกตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือจาก

โครงการดานเครื่องมือ เครื่องจักร ผูเชี่ยวชาญ และใหทุนครูไปฝกงานตางประเทศ ทำใหกิจการในการศึกษาของ

โรงเรียนเจริญขึ้นมาก 

 

     ป พ.ศ. 2510 โรงเรียนไดรับการพัฒนา 1 ใน 25 ในโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนา ประเทศ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ซึ่งไดรับ งบประมาณเปนคาที่ดินสิ่งกอสราง 

คาเครื่องมือ เครื่องจักร กับคาครุภัณฑ เปนเงิน 25 ลานบาท และชวงเปนโรงเรียน การชางชลบุรี ปกหนาอกเสื้อ 

ชบ.5 ธงประจำสถานศึกษา น้ำเงิน-ขาว โดยยายจากที่ตั้งเดิม ซื้อที่ดินสรางอาคารใหมที่ ตำบลหนองชาก อำเภอ

บานบึง จังหวัด ชลบุรี จาก นายประโยชน เนื่องจำนงค จำนวน 40 ไร และไดบริจาคใหอีก 54 ไร รวมทั้งหมด 94 

ไร 

 

     ป พ.ศ. 2511 บริษัทจุนโซ ซากากุระ ใหออกแบบสรางอาคารตาง ๆ ทั้งหมดและไดจัดสงครูหัวหนาโรงงานทั้ง 

6 ชาง ๆ ละ 1 คนไปฝกงานท่ีเมริกาเปนเวลา 1 ป ไดแก ชางยนต นายประจวบ ทองบุญเรือง ชางกลโรงงาน นาย

เสนห สิทธิเวช ชางเชื่อมฯ นายวิรัช สุวรรณกุล ชางไฟฟา นายสงวน บุญปยทัศน ชางวิทยุฯ นายชิด บุตรนาค ชาง

กอสราง นายมานิต สุโธ 

 

     ป พ.ศ. 2512 อาคารตาง ๆ ของโรงเรียน เครื่องมือ เครื่องจักร ติดตั้งเสร็จเรียบรอย และไดเขารวมอยูใน

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา (กพอ.) 

 

     ป พ.ศ. 2513 ไดยายไปตั้งที่ เลขที่ 207 หมู 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี สายบานบึง - 

แกลง กิโลเมตรท่ี 21 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการชางชลบุรี เปน "โรงเรียน

เทคนิคชลบุรี" ปกหนาอกเสื้อ ทนช. 

 

      ป พ.ศ. 2518 ไดรับอนุมัติใหดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ภาคนอกเวลา 

 

     ป พ.ศ. 2519 ไดรับอนุมัติใหดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนตนมาและโรงเรียน

ถูกเปลี่ยนชื่อเปน"วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาเขต 1" ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา เรื่อง การรวมสถานศึกษา

เพ่ือจัดตั้งเปนวิทยาลัย โดยการรวมโรงเรียนเทคนิคชลบุรี และโรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี โดยแยงเปน 2 วิทยาเขต 

คือ วิทยาเขต 1 ไดแก โรงเรียนเทคนิคชลบุรี วิทยาเขต 2 ไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี ทั้ง 2 วิทยาเขตรวมกัน

ตั้งเปน "วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี"  
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     1 มกราคม พ.ศ. 2522 โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการใหเปน "วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี" จนถึงปจจุบัน

  การจัดการศึกษา

       วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  สภาพชุมชน

       วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งอยูบานเลขที่ 207 หมู 3 ถนน บานบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอบานบึง ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่สำคัญใน

ชุมชน คือ ประเพณีว่ิงควาย และประเพณีแหเทียนพรรษา สวนใหญรอยละ 90 พูดภาษากลาง จากการสำรวจ

ขอมูลพ้ืนฐานพบวา แรงงานดานการเกษตรสวนใหญเปนแรงงานตางดาว และแรงงานสวนใหญทำงานอยูในโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

  สภาพเศรษฐกิจ

       อาชีพหลักของประชาชนในเขตตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี คือ การทำไรออย ไรมัน

สำปะหลัง สวนมะพราว สวนปาลม ทำนา สวนมะมวง เลี้ยงโค สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปนตน และปจจุบันยังมีโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพรับจางตามโรงงานอุตสาหกรรม

  สภาพสังคม

  การศึกษา     

     ตำบลหนองชากมีโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ไดแก 

      1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองชาก 

      2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองชาก 

      3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเขิน 

      4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเน่ืองจำนงค 

     มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 4 แหง คือ 

       1. โรงเรียนวัดหนองชาก 

       2. โรงเรียบานหนองเขิน 

       3. โรงเรียนเฮงฮ้ัว 

       4. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

      และมีวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนน 1 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

      มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 12 จำนวน 1 แหง คือ ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการ

ศึกษา 12  
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สาธารณสุข 

     เทศบาลตำบลหนองชาก มีสถานบริการสาธารณสุขใหการดูแลรักษาและบริการประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 

1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองเขิน 

 

อาชญากรรม 

     เทศบาลตำบลหนองชาก มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แหง คือ ที่พักสายตรวจประจำตำบลหนองชาก
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 653 39 87 779

ปวช.2 510 38 58 606

ปวช.3 377 50 34 461

รวม ปวช. 1540 127 179 1846

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 341 139 480

ปวส.2 273 129 402

รวม ปวส. 614 268 882

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 726 322 44.35

ปวส.2 448 303 67.63

รวม 1174 625 53.24

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 765 383 50.07

ปวส.2 398 345 86.68

รวม 1163 728 62.60

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 75 75 75

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 34 34 30

เจาหนาที่ 30 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
13 - -

รวม ครู 115 115 111

รวมทั้งสิ้น 166 115 111

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 11 12 23

พาณิชยกรรม 1 1 2

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

รวมทั้งส้ิน 13 14 27

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 12

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 5

อาคารอื่น ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 26

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 64979805.00

งบดำเนินงาน 28695625.00

งบลงทุน 13100000.00

งบเงินอุดหนุน 1198360.00

งบรายจายอื่น 0.00

รวมทั้งสิ้น 107973790.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

  อัตลักษณ

  รูจริง ทำได เขาใจชีวิต

  เอกลักษณ

  สงเสริมอาชีพสูสังคม

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  เปนองคกรท่ีมุงมั่นจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแตระดับฝมือ ระดับเทคนิค 

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความกาวหนาของ

เทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

 

  พันธกิจ

   1. มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและเปน

คนดีของสังคม 

 2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผูสำเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช 

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนใหตรงกับความตองการของ

สถานประกอบการ 

 4. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอความ

กาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 5. สนับสนุนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาดานตาง ๆ 

  เปาประสงค

   เพ่ือผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก 

 1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 

และทักษะทางปญญา 

 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทำงานรวมกับผูอื่น การจัดการ การพัฒนางาน และทักษะในศตวรรษที่ 

21 

 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 

  ยุทธศาสตร

   1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 
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 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดนการอาชีวศึกษา 

 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ

   พันธกิจท่ี 1 มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่

ดีและเปนคนดีของสังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 ผลิตกำลังคนรวมกับสถานประกอบการ ใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และความตองการกำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ ควบคูคุณธรรม เปนคนดีของสังคม 

  กลยุทธท่ี 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

 พันธกิจท่ี 2 สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. 

โดยใชหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผูสำเร็จการ

ศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช ประกอบดวย 3 

กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานตองการ 

  กลยุทธท่ี 2 เปดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยมเพิ่มขึ้น 

  กลยุทธท่ี 3 เปดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาตาง ๆ ที่ผูเรียนตองการ

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนใหตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการดานบริหาร 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

 พันธกิจท่ี 4 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอ

ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามวุฒิวิชาชีพ 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานตางประเทศ 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 พันธกิจท่ี 5 สนับสนุนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาดานตาง ๆ ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 

  กลยุทธท่ี 4 ฝกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลยุทธท่ี 5 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและฝายบริหารจัดการ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม สถานีเติมลมพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม กังหันน้ำเติมอากาศโซลา

เซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบจัดการฐานขอมูล

ศูนยพฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อ

ปองกันการระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบมินิสมารทฟารมตู

โรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ เนคเทค สวทช.

การแขงขัน Cabling Contest ป

8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนุสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาตนแบบการพัฒนาชุด

การเรียนการสอนออนไลน (VEC

Online Course)

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาทรงคุณคาใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (EEC-HDC)

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุวิทย ทองนอก 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธินันท นามขันธ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุวิทย ทองนอก 

ีระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภคพล ปนแกว 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภคพล ปนแกว 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวุฒิชัย ธีรากิจ 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุทธิดา ตราชู 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยงยุทธ ชางประเสริฐ 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมาโนช รังษีมณีรัตน 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณฺ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิรุณ จิตตบุญ 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอภิชาติ อนุกูลเวช 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนพดล พงศพัชรา 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒนกุลชัย 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธวัชชัย ละมอม 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา สุจิณโณ 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรศิริ หอมเนียม 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเกียงไกร พาคำ 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภคพล ปนแกว 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุวิทย ทองนอก 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงช้ินงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงช้ินงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรณัฐ วิริยานันตะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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นายพีรณัฐ วิริยานันตะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรณัฐ วิริยานันตะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเมธา เกิดแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเมธา เกิดแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือ

ศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม COBOT

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 4.0

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 4.0

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

การแขงขันหุนยนตดูบอท (DOBOT)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายสุภชัย ศรีนวล 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่

29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุปราการ ภักดีงาม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่

29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีปริญญา เต็มรักษ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภมรศิริ บุญรังษี 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสันศิริ แสงชัจจ 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันศิริ แสงชัจจ 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนิทัศน วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอำนวย เหิมขุนทด 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอัฐษนันท ลัทธิรมย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอภิชาติ อนุกูลเวช 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางจินตนา ยงทัศนีย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวเอ้ือมพร ทองเย็น 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายทนงศักดิ์ ปนคลาย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสันศิริ แสงชัจจ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสมศักดิ์ วรรณชนะ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุภชัย ศรีนวล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางโยทะกา พลรัตน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสาโรจน ตระกูลพรงาม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายนุกูล แกวกลม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุทธิกร สมทรง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปาริชาต จันทรประเสริฐ

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสาธิต วรรณสุทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเรืองศักดิ์ เจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายนพดล พงศพัชรา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายมานพ นิยุตรานนท 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุพจน เกียรติชนานุกูล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายไพพยนต นันทะแสน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายมาโนช รังษีมณีรัตน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวดาราวัลย ผานสำแดง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาววศิชญา อดุลยชัยเจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางเยาวภา บุญถนอม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเทพฤทธ์ิ พลเดช 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุนทร นพวิง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนที คิมหันตา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายภคพล ปนแกว 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายพาณิชย ธงชนะ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวนุชนันท ทีปกากร 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายมงคล ยินดี 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวัฒนา ปนประไมย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายธันวา ชื่นนิยม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายพงศธร หวลสวาสดิ์ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวขวัญเรือน ศรีสลุง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางโสภา นันทะแสน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรศักดิ์ ทองระอา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวธนัฐวดี ผดุงศิริกุลชัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวนิภาพร เจริญสุข 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาววิสา โฉมกาย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวพรศิริ เครือคำ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวอรพรรณ จิตตรัตนธรรม

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปาริชาติ บุญหนัก 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวอริสรา โรจนานรเศรษฐ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวสุทธิดา อุดนอก 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุพิชญ ยายอย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวีรพงษ พิมพใจชน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายประจบ ชื่นนิยม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

การแขงขัน Cabling Contest

ป 8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายณรงคชัย กลิ่นทองทิพย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชานนท วัชระปารมย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมงคล ยินดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงช้ินงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระศักดิ์ เดือนแจม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

รางวัล "Excellent Teacher

4.0"

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปภาวิน พวงพิกุล 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวฐิตาภา สมานราษฏร 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอัญชลี กาทำมา 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปยะ สิริธัญญาภรณ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร เกตุอรุณโรจน 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณภัทร จุทัยรัตน 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกมลวรรณ พิศนอก 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงศ ครูศรี 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสาวิตรี อ่ำปลอด 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายฌาณพิชุตม ฟกนอย 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธวัชชัย บุตรพรหม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพงศ ตับกลาง 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพงศ คำภูเงิน 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงษกร สำเนียงเสนาะ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคมสันต พลดงนอก 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุกล ทรงสีสด 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจักพรรดิ์ สุขอ่ำ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนครินทร แซเลา 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปยะพงษ ชมสาร 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพล ใจเอื้อ 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวันชัย บุญโชติ 

3D Printer and Lazar

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยชนะ สวัสดีมงคล 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพรรษนนท กำจัดโศรก 

เครื่องดูดน้ำมันเบรก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายถานันดร ทวีผล 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติรุจ แนบเนียน 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎา กรุณา 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเฉลิมพล สมบุญมาก 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐนันท ชำนาญชานันท 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนนทรี สุพรหมอินทร 

หนังสือความเปนจริงเสริม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนพวิทย ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรฤกณ นิลสมัย 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภวิชญ ทวีเกิด 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรพจน นิยมสุข 

ระบบแจงเตือนและควบคุมน้ำรั่วไหล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภูเบศ วิลัยศักดิ์ 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมประสงค พิลา 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุพล ภูผาลี 

อุปกรณ Sit to Stand

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายฉัตรชัย งามเลิศปญญากุล 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงศกร แจงประสิทธ์ิ 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุนทร ดุลยรัตน 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวทัญู แซอึ้ง 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนวชาต วิไลเลิศ 

แคปซูลกูชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัชพงศ ผูดี 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนันทวุฒิ สมเมือง 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปฎิภาร ประภูชะเนย 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรวัฒน สุกิจไพบูลยชัย 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณ ทะเลนอย 

เครื่องปอกไขนกกะทา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอภิสรา แกวจินดา 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธศักดิ์ กนะกาศัย 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติทัศ ศิริศักดิ์ 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายทนงศักดิ์ ลิ้มภักดี 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุสรณ จามจุรี 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายดรัลพร เขมาภิรมย 

อุปกรณเจาะลูกมะพราวออน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมประสงค พิลา 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภูเบศ วิลัยศักดิ์ 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุพล ภูผาลี 

อุปกรณ Sit to Stand

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 62/118

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปยะ สิริธัญญาภรณ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณภัทร จุทัยรัตน 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกมลวรรณ พิศนอก 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกาญจนาวดี แกวอินทร 

ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงศ ครูศรี 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสาวิตรี อ่ำปลอด 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายฌาณพิชุตม ฟกนอย 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธวัชชัย บุตรพรหม 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพงศ ตับกลาง 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพงศ คำภูเงิน 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงษกร สำเนียงเสนาะ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายคมสันต พลดงนอก 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุกล ทรงสีสด 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจักพรรดิ์ สุขอ่ำ 

เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ไกแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีระพงศ สมบูรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมนตชัย ทรงสีสด 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ไกแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีระพงศ สมบูรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมนตชัย ทรงสีสด 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ไกแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีระพงศ สมบูรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมนตชัย ทรงสีสด 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงช้ินงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงช้ินงาน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรวัฒน สุกิจไพบูลยชัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฌาณพิชยุตม ฟกนอย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิรุต บุญใบ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรวัฒน สุกิจไพบูลยชัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฌาณพิชุตม ฟกนอย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิรุต บุญใบ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรวัฒน สุกิจไพบูลยชัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฌาณพิชุตม ฟกนอย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิรุต บุญใบ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรเมศว เสาวรส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภณัฐ อรุณรัศมี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ แซตั๊น 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรเมศว เสาวรส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภณัฐ อรุณรัศมี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ แซตั๊น 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรเมศว เสาวรส 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภณัฐ อรุณรัศมี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ แซตั๊น 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศุทธินี เทพวงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณิชนันทร ทรามสงวน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปุณยาพร ศรีชนะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศุทธินี เทพวงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณิชนันทร ทรามสงวน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปุณยาพร ศรีชนะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศุทธินี เทพวงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณิชนันทร ทรามสงวน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปุณยาพร ศรีชนะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐนันท บุญกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรราม ชานนท 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนภัทร บุปผาชาติ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐนันท บุญแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรราม ชานนท 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร บุปผาชาติ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐนันท บุญแกว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรราม ชานนท 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร บุปผาชาติ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพล ใจเอื้อ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษณ นิลสมัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรพจน นิยมสุข 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพล ใจเอื้อ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษณ นิลสมัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรพจน นิยมสุข 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพล ใจเอื้อ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษณ นิลสมัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรพจน นิยมสุข 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนโชติ กานจักร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัตนพล วิงไธสง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนพวิทย ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภวิชญ ทวีเกิด 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษณ นิลสมัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนพคุณ นาคเลิศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร สิญญานันท 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรชพงศ วงศอยู 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสรวิชญ พลพูนสุข 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือ

ศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา คลายจินดา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือ

ศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤตชกร เขินอำนวย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือ

ศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภูมิพิพัฒน พงษศุภกิจขจร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือ

ศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอติศักดิ์ ลายประดิษฐ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพล ใจเอื้อ 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม COBOT

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพชรพล จันดาผล 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม COBOT

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนโชติ กานจักร 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม COBOT

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภามินทร สีดา 

การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 4.0

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนพวิทย ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 

การแขงขันหุนยนตดูบอท (DOBOT)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายจารุวิชญ อาลัยกลาง 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายสราวุธ กรีดกราย 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิชาติ กรีดกราย 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ กระทรวงแรงงาน

นายธีรภัทร สิญญานันท 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นางสาวจุฑามาศ อัญชลี 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายชาญชล เมฆศรี 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายกฤตชกร เขินอำนวย 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายธนพล พนภัยภาล 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรเมธ ชูกลิ่นหอม 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายสรวิชญ ผลพูนสุข 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นายสิรวิชญ หวงประทาน 

การแขงขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1/2562

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

มูลนิธิรมฉัตร และสถาบันขงจ่ือเส

นทางสายไหมทางทะเล

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่

29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่

29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกุลวัชร นาวัฒนไพบูลย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่

29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิทธิชัย คำสี 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิวัฒน ไอริยะลาพงษ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิพัฒน วิริโยฬาร 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ธีระวัช เข็มกลัด 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนพงษ ดำเนินงาม 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายตอรัก จำนงคผล 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชนกพล ไชมา 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชิษณุพงษ สวัสดิ์วงษ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ ศักดาขจรเกียรติ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ เมฆาวณิชย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอรรครล จาริชานนท 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิศรุต สกุลเจริญมาศ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปวิดา พัฒนาพรชัย 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน มูลกลัด 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไกรวิชญ แซลิ้ม 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสิลิลทิพย บาลวงศา 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายประกิจ พลูทวีป 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิตติชัย วานิช 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายรพีพล เนื่องจำนงค 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจารุวิชญ อาลัยกลาง 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนครินทร ทองดารา 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศิวัช ยอดสำอาง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติศักดิ์ แจงสนาม 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวศุภรดา ทิศกระโทก 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวพัชราภรณ แสงระงับ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวอัญชลี กาทำมา 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน มูลกลัด 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไกรวิชญ แซลิ้ม 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสิลิลทิพย บาลวงศา 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายประกิต พลูทวีป 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติชัย วานิช 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายรพีพล เนื่องจำนงค 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชุติพนธ พนภัยพาล 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจารุวิชญ อาลัยกลาง 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนครินทร ทองดารา 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอภิชาติ สีทน 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชยพล สาลีผล 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิพัฒน บัวขาว 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณภัทร จุทัยรัตน 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุทธิดา ขำเจริญ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภัคธร เกตุแกว 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายณัฐพงษ ประสมทรัพย 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายทวีชัย เมนขำ 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

การแขงขัน Cabling Contest

ป 8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอนุสรณ จามจุรี 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวอภิสรา แกวจินดา 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภัทรพงษ ชัยภักดี 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเจษฎาภร วริชล 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติศักดิ์ ลายประดิษฐ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกฤษณะ พลภักตร 

การแขงขันวิชาชีพ ทักษะงานวัด

ละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนาวุฒิ บุตรแสง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเวทธา ศรีวิจิตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนราธิป แสงประสิทธิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายยศกร นนทศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายรัฐธรรมนูญ วิเศษสุนทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศุทธินี เทพวงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปุณยาพร ศรีชนะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพีรกานต พรไพศาลศิลป

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวญาณิศา เคาโคตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวหฤทัย คงประเทศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ พลอยงาม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ พลอยงาม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบูรพา สุขสวัสดิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายออง จันทรทิพย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวัชรพล วันเจริญ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจารุวิทย อาลัยกลาง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชุติพนธ พนภัยพาล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิชาติ สีทน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเกียรติอนันต จิตติเรือง

เกียรติ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทินภัทร จิตตบุญ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายฉัตรณรงค คุมบาน 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล บุญตา 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ธัญวรรัตนกุล 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพรช ประเสริฐสุข 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิปปกร แสงทอง 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเนตรดาว วงศศรีสวัสดิ์ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 86/118

สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

- มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจำนวน 440 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จำนวน 440 คน   

- มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจำนวน 372 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จำนวน 372 คน   

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

- ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 

- ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 

ดังน้ัน ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 

มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ 

และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียน

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ทำใหไดรับ
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การยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขา

ทำงาน

 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  ในปการศึกษา 2563 มีผูลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

ท้ังหมด จำนวน 812 คน ไมมีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ในปการศึกษา 2563 โดยอางอิงจากหนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาที่ ศธ 006/3498 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เห็นชอบให

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเวนการดำเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความ

รู ขอ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตปการศึกษา 

2563 เปนตนไป

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

- มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 60 คน   

- มีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 

38 คน   

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ  คิดเปนรอยละ 63.33 

- มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน

การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ

พัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงาน 

 

1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

มีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 7 รางวัล ไดแก 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะ

มาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 

2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   

 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 

2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะ

กลึงชิ้นงาน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออก
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และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 

เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการทำหุนจำลอง ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 

2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ภาคตะวัน

ออกและกรุงเทพมหานคร แตไมไดเขารวมการแขงขันในระดับชาติ เนื่องจากสถานการณโค

วิด-19  

- ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับชาติ เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 765 คน สำเร็จการศึกษา 383 คน   

- จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 398 คน สำเร็จการศึกษา 345 คน   
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 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

- ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 50.06 

- ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 86.68 

ดังน้ัน ผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 62.60 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง 

โดยผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นกวาปการศึกษา 

2562 คิดเปนรอยละ 17.58  (ปการศึกษา 2562 มีผูสำเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 53.24) 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการ

แนะแนว เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถลด

ปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหารจัดการ RMS2021 ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

ชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา สงผลใหผู

ปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

 

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

- จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1,846 คน มีผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 1,792 คน   

- จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 882 คน มีผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 855 คน   

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 

- ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 97.07 

- ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 96.94 

ดังน้ัน ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มี

คารอยละ 97.03 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค เชน สงเสริมการเปนคนดี ดวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศหนาเสา

ธง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 

สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีภาวะความเปนผูนำ และกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม สง

ผลใหเปนที่ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ 
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1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

 1.3.1) เชิงปริมาณ : 

- มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 จำนวน 322 คน และมีงาน

ทำหรือศึกษาตอ จำนวน 301 คน   

- มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 จำนวน 303 คน และมีงานทำ

หรือศึกษาตอ จำนวน 300 คน   

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : 

- ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 และมีงานทำหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 93.48 

- ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 และมีงานทำหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 99.01 

ดังน้ัน ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 และมีงานทำ

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 96.16 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ 

และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงาน

ในสถานประกอบการได

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียน

ท้ังดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมีจำนวนผู

สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอในระดับสูงจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร หนวยงาน

ภายนอก และสถานประกอบการ มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะกลึงชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจเพื่อ
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การกอสราง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำป

การศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

2. เพ่ิมจำนวนผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

3. ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการ

สรางความเขาใจกับผูปกครอง 

2. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

3. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัดกิจกรรม ใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน   

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีการ

ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการประสาน

งานกับสถานประกอบการในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน มีการใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
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หลักสูตรที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ

ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถเขา

ทำงานในสถานประกอบการไดจำนวนมาก 

 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 13 สาขางาน และมีสาขางาน

ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 13 สาขางาน   

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 14 สาขางาน และมีสาขางาน

ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 14 สาขางาน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 

- มีสาขางานในระดับ ปวช. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

- มีสาขางานในระดับ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

ดังน้ัน มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ ครบทุกสาขางานทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. สงผลใหการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
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4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสู

การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM 

Education มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนการสอน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแนวทาง

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น แผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมผู

เรียนท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
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 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 115 คน  

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอด

เยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมทั้งดานความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ

เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา

วิชาท่ีสอน จำนวน 111 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรง

ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 110 คน 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 96.52 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอย
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ละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 95.65 

ดังน้ัน ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 98.43 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการ

จัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน และมีการทำวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ 

และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร

หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 1.4.1) เชิงปริมาณ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปน

รายบุคคล จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือ

เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผู

เรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 115 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนราย

บุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ จำนวน 115 คน 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ : 
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- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา

เปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อ

ตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

คิดเปนรอยละ 100 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 

คิดเปนรอยละ 100 

ดังน้ัน ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.4.3) ผลสะทอน : 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนอยางดี โดยมี

การจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชาเปนปจจุบัน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ

เรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผู

เรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ 

 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 1.5.1) เชิงปริมาณ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 112 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง

อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 114 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 114 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 105 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 115 คน และมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการ
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พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 64 คน 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ : 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 97.39 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิดเปน

รอยละ 99.13 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 99.13 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 91.30 

- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 55.65 

ดังน้ัน ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

88.52 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.5.3) ผลสะทอน : 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ

พัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการ

ของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 1.6.1) เชิงปริมาณ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

จำนวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 

177  หอง 

 1.6.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

 1.6.3) ผลสะทอน : 
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  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมให

ครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผล

ใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของ โดยจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบขอมูล

สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมี

การนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

ศึกษา ดังนั้น การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการ

บริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช

ขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลให

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สง

ผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับ

สูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 



29/9/64 21:04 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0066 100/118

1.2) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

ปจจัยพ้ืนฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีปจจัยพ้ืนฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตอความตองการของผูเรียน มีแผนงานโครงการเพื่อการ

พัฒนาและดูแลใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนั้น ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสม

กับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร 

 

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ : 

ปจจัยพ้ืนฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีปจจัยพ้ืนฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก มีระบบไฟฟาที่

เหมาะสมกับสภาพใชงาน (ระบบสงกำลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน) มีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ มีถนน 

ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบ

กำจัดขยะ ภายในสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว และมีระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ
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คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 

สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 1.4.1) เชิงปริมาณ : 

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่เหมาะสมและเพียงพอตอความ

ตองการของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ

ศูนยวิทยบริการ มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา มีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียน

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ มีการสรางแรง

จูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด และมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ 

หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ดังนั้น แหลงเรียนรู

และศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.4.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความ

พรอมและเพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใชบริการ

คนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียน

รู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 1.5.1) เชิงปริมาณ : 

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ
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ขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล มีระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษา และมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถาน

ศึกษา ดังนั้น ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.5.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วของ

สัญญาณอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานของสถานศึกษา จำนวน 180 Mbps สำหรับ

บริหารจัดการระบบสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อม

โยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียน

รู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบการดำเนินการครบ

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดำเนินการครบ 5 

ข้ันตอน ข้ันที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 ขั้น

วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และ ข้ันท่ี 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้น การจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดำเนินการ

อยางเปนระบบและมีข้ันตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
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ใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัด มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีปจจัยพื้นฐานที่เพียง

พอและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งวิทยาลัย ฯ เพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบบริหารจัดการ RMS2021 มาใชใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. วิทยาลัย ฯ ควรมีการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อ

ใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนทักษะที่สำคัญตอการดำรงชีวิตทางสังคมในโลกของงานอาชีพ

ในปจจุบัน1. สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

2. การนำผลจากการพัฒนาตนเองของครูผูสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร ยังมีจำนวนนอย 

3. ควรเพ่ิมจำนวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. ควรดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและภาพรวม

ของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสมัยใหม 

ในศตวรรษที่ 21 

2. จัดโครงการเพ่ือกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผล

งานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพรมากขึ้น 

3. จัดโครงการเพ่ิมจำนวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและภาพรวมของ

วิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จำนวน 5 ประเด็น

การประเมิน   

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยมีนโยบายใหครู

และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัด

ทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีน

วัตกรรมมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้น การบริหารแบบมีสวนรวมของผู

บริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีนโยบายใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผล

ใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยและงานภายนอกและสถานประกอบ

การ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการ

ศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : 

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน   

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : 
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วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้น การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียดของการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษารวมกับ บริษัท ปริ๊งซ เฉิงซาน ไทร (ประเทศไทย) จำกัด ในการรับ

นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาไฟฟากำลัง ฝกประสบการณวิชาชีพในรูป

แบบ EEC – Model Type A 

2) การจัดการศึกษารวมกับ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด ในการรับนักศึกษา สาขา

วิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบ EEC 

– Model Type A 

3) การจัดการศึกษารวมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษา 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบ EEC – Model Type A 

4) การจัดการศึกษารวมกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย ในการพัฒนาบุคลากร 

และนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง เชื่อมโยงสถาน

ประกอบการภายใตสมาคมฯ สนับสนุนกิจกรรมตางของวิทยาลัยฯ และแผนกวิชา โดยการ

จัดการเรียนการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพรวมกัน 

5) การจัดการศึกษารวมกับ บริษัท ทรานส ไทย เรลเวย จำกัด ในการสนับสนุน พัฒนา

บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง และรับ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

6) การจัดการศึกษารวมกับ บริษัท นิวเรลโรดเทคโนโลยี จำกัด ในการสนับสนุน พัฒนา

บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  และรับ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

7) การจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่ง (Chongqing 

Vocational of Public Transportation) ในการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาบุคลากร และ

นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  และรับนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพเปนระยะเวลา 1 ป 

8) การจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน (Hunan Vocational 

College of Railway Technology) ในการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาบุคลากร และ

นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  และรับนักศึกษาฝก
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ประสบการณวิชาชีพเปนระยะเวลา 1 ป 

9) การจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเฉิงตู (Chengdu Vocation and 

Technical College) ในการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาบุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชา

เทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  และรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเปน

ระยะเวลา 1 ป 

10) การจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟจ้ีหลิน (Jilin railway technology 

college) ในการสนับสนุนทุนใหแก นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบ

ขนสงทางราง จำนวน 20 ทุน อยางตอเนื่องทุกป และฝกประสบการณวิชาชีพ เปนระยะเวลา 

1 ปการศึกษา 

11) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเทียนจิน 

(Tianjin electronic information college) ในการสนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และฝกประสบการณวิชาชีพ เปนระยะเวลา 2 ปการศึกษา 

12) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ สถาบันเทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง 

(Chongqing Technology and Business Institute : CQTBI) ในการสนับสนุนทุนใหแก

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต และฝกประสบการณวิชาชีพ เปนระยะเวลา 2 ปการ

ศึกษา 

13) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว 

(Changzhou college of information technology) ในการสนับสนุนทุนใหแกนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝกประสบการณวิชาชีพ เปนระยะเวลา 2 ปการศึกษา 

14) การจัดการศึกษา รวมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จำกัด ในการสนับสนุน พัฒนา

บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตไฟฟา และ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและ

ซอมบำรุงระบบขนสงทาราง และรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

15) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาดาน Digital Literacy รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ดาน Digital Literacy ใหสอดคลอง

ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 1.2.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครู

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ นอกจากนี้เทคนิคชลบุรียังมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใน

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอ
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เน่ือง 

 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

 1.3.1) เชิงปริมาณ : 

การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน   

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริการชุมชนและจิตอาสาโดยใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา นอกจากนี้ยัง

มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษาซึ่งมอบใหกับ

โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” จำนวน 4 รายการ ไดแก 1) จักรยานรดน้ำแปลงผัก

ประหยัดพลังงาน 2) ระบบรดน้ำแปลงผักดวยพลังงานแสงอาทิตย 3) พัฒนาระบบเสียงตาม

สาย และ 4) พัฒนาระบบกริ่งบอกเวลา ดังนั้น การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทำงานในสถานประกอบการได

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 

มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2563 

จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 102 ผลงาน แบงเปน 

- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ในระดับ ปวช. จำนวน 51 ผลงาน 

- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ในระดับ ปวส. จำนวน 39 ผลงาน 
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- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ที่เปนตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไปแขงขันการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 7 ผลงาน และไดรับ

การคัดเลือกไปแขงขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ผลงาน 

(ระดับภาค และระดับชาติไมไดจัดการแขงขันเนื่องจากสถานการณโควิด-19) 

- หุนยนต  ABU จำนวน 1 ผลงาน 

- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรือที่มอบใหกับชุมชน จำนวน 4 ผลงาน 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของผูเรียนในระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 90 ผลงาน มีผลงาน 

ท่ีไดรับการคัดเลือกไปรวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

จำนวน 7 ผลงาน และมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร

และระบบสมองกลฝงตัว ไดแก ผลงาน “ระบบนิเทศการฝกงาน” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 22 – 23 

มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร จังหวัดชลบุรี 

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ไดแก ผลงาน “ระบบจัดการฐานขอมูลศูนยพฤกษศาสตร” 

ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2563 

ระหวางวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

จังหวัดชลบุรี 

3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย

หรือบรรเทาสาธารณภัย ไดแก ผลงาน “อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกันการระบาดเชื้อโควิด 

19” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 

2563 ระหวางวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร จังหวัดชลบุรี 

4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานการ

อนุรักษพลังงาน ไดแก ผลงาน “กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 22 – 23 

มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร จังหวัดชลบุรี 

5. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภท
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กำหนดโจทย ไดแก ผลงาน “ระบบมิติสมารทฟารมตูโรงเห็ด” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 22 – 23 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร จังหวัดชลบุรี 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี โดยมอบใหกับโรงเรียนบานบึง 

“มนูญวิทยาคาร” อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ ไดแก 1) จักรยานรดน้ำ

แปลงผักประหยัดพลังงาน 2) ระบบรดน้ำแปลงผักดวยพลังงานแสงอาทิตย 3) พัฒนาระบบ

เสียงตามสาย และ 4) พัฒนาระบบกริ่งบอกเวลา ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงมีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

 1.1.3) ผลสะทอน : 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัด

ชลบุรี เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ทำใหคนในชุมชนใหความชื่นชมและใหการยอมรับในความ

สามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เชน การบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดานระบบขนสงทางราง

กับสมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกกับบริษัท ปริ๊งซ เฉิงซาน ไทร ประเทศไทย จำกัด ในรูปแบบอีอีซีโมเดล (EEC-Model Type 

A) โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Project กับบริษัท ทีบีเค 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ดานยานยนตไฟฟา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับบริษัท ตาถุง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วัน คอม

มูนิตี้ จำกัด การจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร การจัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่ง

และวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียัง

ดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบ

ขนสงทางราง ภายใตโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางของสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีสมรรถนะสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  3) จุดที่ควรพัฒนา
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  1. ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุก

แผนกวิชา 

2. ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบริการชุมชนและจิตอาสาใหครบทุกแผนกวิชา 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหมากขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทุก

แผนกวิชา 

2. จัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชนและจิตอาสา 

3. จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหกับ

นักเรียน นักศึกษา
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 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 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 17

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 68.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 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 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 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)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 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 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 100.00

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 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได 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)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 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 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 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)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 94.55

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.91

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (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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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ

3. โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพของแตละสาขาวิชา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแล

และแนะแนวผูเรียน

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน

3. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตาม

แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับ

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

2. จัดโครงการเพื่อกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน

และเผยแพรมากขึ้น
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและบริหารจัดการ

2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการเพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนให

ครบทุกสาขาวิชา

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการ

ออกบริการชุมชนและจิตอาสา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ท่ีอยู : 207 ม.3 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

โทร: 038485202 

E-mail: chontech@hotmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

13 (ปวช.) 

14 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1846 (ปวช.) 

882 (ปวส.)

จำนวนครู

115

ผูอำนวยการ นายนิทัศน วีระ

โพธิ์ประสิทธิ์

โทร 061-5196944

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

96.91
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 81.70 94.55

2. การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 95.00

รวม 86.20 96.91
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ระดับคุณภาพ

96.91
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 81.70 94.55

2. การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90.00 95.00

รวม 86.20 96.91

ประเด็นที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 74.78 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68.00 68.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 93.68 95.79

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 36.00 100.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60.00 80.00
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