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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 
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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 13 สาขาวิชา มีจำนวนผูเรียนทั้งสิ้น 2,397 คน เปนนักเรียนระดับ 

ปวช. จำนวน 1,616 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 781 คน บุคลากรของวิทยาลัยมีจำนวนทั้งสิ้น 165 

คน จำแนกเปน ผูบริหาร 4 คน ขาราชการครู 85 คน ขาราชการพลเรือน 2 คน พนักงานราชการครู 6 คน 

พนักงานราชการ (อื่น) 1 คน ครูพิเศษสอน 25 คน เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา 27 คน และบุคลากร
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อ่ืน ๆ (นักการภารโรง/พนักงานขับรถ) 15 คน 

 มีผลการดำเนินการดานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 9 ดาน 25 ขอการประเมิน ในภาพรวมคิดเปน

รอยละ 86.20 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 75.23 มีคุณภาพ

ในระดับ ดีเลิศ  

   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) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 49.30 มีคุณภาพในระดับ 

กำลังพัฒนา 

   1.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนผูระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรูดาน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เกี่ยวกับทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา ทักษะ

ทางสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะการจัดการงานาอาชีพ   
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   1.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการทดสอบ 

V-NET โดยมีการดำเนินการจัดทบทวนองคความรูในแตละสาขาการเรียนรู แตการทดสอบ V-NET เปนการใช

ทักษะการคิดวิเคราะห หลักการเหตุและผล และพื้นฐานทางดานทักษะวิชา รวมทั้งการสื่อสาร ซึ่งผูเรียนจะได

ประสบการณจากการทำกิจกรรม Active learning เพราะนักเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสไดฝกการคิดวิเคราะห

และการทำกิจกรรมกลุม จึงสงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับ กำลังพัฒนา ในปตอไปวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจึงควรพัฒนารูป

แบบการเรียนรูในรายวิชาทฤษฎีใหเกิดการเรียนรูแบบ Active learning ใหครบทุกรายวิชา เพื่อใหผูเรียนเกิด

ทักษะและประสบการณในการคิดวิเคราะหมากขึ้น 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  1.2.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิด

เปนรอยละ 32.61 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 และทำใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับตาง 

ๆ และมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ 2 รางวัล ไดแก  



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 5/124

    - รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สาขามาตรวิทยาดานมิติ (ประเภททีม) ในการ

แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ สถาบันฝมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

    ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   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 53.24 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

   1.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนจนสามารถ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 

   1.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว 

เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน 

ระบบบริหารจัดการ RMS ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผู

ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

  1.3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   1.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ 
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ปวส. มีคารอยละ 93.45 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 86.54 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

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   2.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

จำนวน 3 ประเด็นการ มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

   2.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 
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    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 38.46 มีคุณภาพใน

ระดับ กำลังพัฒนา 

   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

ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง จึงสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

 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
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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 91.38 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

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

  2.2.3) การจัดการเรียนการสอน 

   2.2.3.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 

100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิด

เปนรอยละ 17.24 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียน
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รูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 91.38 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 96.55 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

81.03 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 

100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน

และรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 70.69 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน คิดเปนรอยละ 70.69 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 100 
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    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 

88.28 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 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 19.83 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 19.83 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ 67.41 มีคุณภาพในระดับ ดี  

   2.2.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตลอดเวลา 

นอกจากน้ียังนำผลงานจากการพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนดวย 

   2.2.5.3) ผลสะทอน (Impact) 
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    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) 

    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
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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

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
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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

เรียนรู เปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   2.3.6.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   2.3.6.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมท้ังวิทยาลัย 

   2.3.6.3) ผลสะทอน (Impact) 
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    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผู

สอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และ

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมุงเนนการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการมีจิต

อุตสาหกรรม 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 สามารถผลิตและพัฒนาผูเรียนมีความสามารถตรงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีปริมาณไมนอยกวาเปา

หมายที่กำหนด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการจัดโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถาน

ศึกษา จังหวัด ภาคและระดับประเทศ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ และ

เพ่ือเปนการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาผานการแขงขันในระดับตาง ๆ 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม โดย

อาศัยการจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเองและ

หลักการเรียนรูตลอดชีวิต เนนพลังความคิด รักการเรียนรูตลอดเวลา ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูผานชองทางที่

หลากลาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองสูการประกวดเวทีการแขงขันระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่มและทดสอบ

ความรูความสามารถของตนเองและผูอ่ืน ฉะนั้นการพัฒนาความรูโดยการแขงขันทักษะวิชาชีพจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่

เปรียบเสมือนบททดสอบความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และมีความจำเปนตอการเรียนรูใหกับนักเรียน 

นักศึกษาในปจจุบัน 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจึงไดจัด

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคและระดับประเทศขึ้น เพื่อ

เปนการพัฒนาความรูความสามารถทางดานทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในการแขงขันระดับตาง ๆ ตั้งแต

ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับนานาชาติ 

4.2 วัตถุประสงค 

 4.2.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา จังหวัด 

ภาคและระดับประเทศ 

 4.2.2 เพ่ือเปนการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ผานการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตาง ๆ 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 
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 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 จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และสงตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 

เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยมีผลงานที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติ 2 รางวัล ไดแก  

 4.4.1  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 

 4.4.2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขามาตรวิทยาดานมิติ (ประเภททีม) ในการแขงขันฝมือแรงงาน

แหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันฝมือ

แรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน และไดเปนตัวแทนของประเทศไทยเขารวมการ

แขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (World Skills ASEAN Songapore 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นชวงระหวางวันที่ 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 ณ Suntec Singapore International Convention and Exhibition ณ ประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร 

4.5 ประโยชนที่ไดรับ 

 4.5.1 นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ 

 4.5.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถนำประสบการณไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต 
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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.1 564 48 59 671

ปวช.2 381 53 34 468

ปวช.3 392 44 41 477

รวม ปวช. 1337 145 134 1616

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 285 113 398

ปวส.2 284 99 383

รวม ปวส. 569 212 781

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 758 355 46.83

ปวส.2 357 254 71.15

รวม 1115 609 54.62

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 726 322 44.35

ปวส.2 448 303 67.63

รวม 1174 625 53.24

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 85 85 85

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 25 25 25

เจาหนาที่ 27 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
15 - -

รวม ครู 116 116 116

รวมทั้งสิ้น 165 116 116

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 11 12 23

พาณิชยกรรม 1 0 1

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 13 26

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 12

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 4

อาคารอื่น ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 25

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 10727480.00

งบดำเนินงาน 18274715.00

งบลงทุน 2000000.00

งบเงินอุดหนุน 12041200.00

งบรายจายอื่น 1050000.00

รวมทั้งสิ้น 44093395.00

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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   เปนองคกรที่มุงม่ันจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแตระดับฝมือ ระดับ

เทคนิค ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความ

กาวหนาของเทคโนโลยี 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 

 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดนการอาชีวศึกษา 
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 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 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 26/124

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 

  กลยุทธท่ี 4 ฝกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลยุทธท่ี 5 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและฝายบริหารจัดการ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสันติ ลูกลิ้ม 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุรุยา ขจรจิตร 

งาย(ดาย)DIE

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายรชตะ เตชะมา 

หัวลากวีลแชรไฟฟาสำหรับคนพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยงยุทธ ชางประเสริฐ 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพจน พ่ึงโต 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวัฒนา ปนประไมย 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายประพจน นิธิสิทธิพล 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยงยุทธ ชางประเสริฐ 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกริชฐภัทร กาโฑ 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทกานต วินประโคน 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพาณิชย ธงชนะ 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพร วรรณประภา 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพร วรรณประภา 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทกานต วินประโคน 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยงยุทธ ชางประเสริฐ 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพจน พ่ึงโต 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเอกพจน พ่ึงโต 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางวรรณา ชลพัฒนา 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัยนา กิติกรเศรษฐ 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายศราวุฒิ จาบทะเล 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธนัฐวดี ผดุงศิริกุลชัย 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายบรรลือ จันทรศิริ 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธินันท นามขันธ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุวิทย ทองนอก 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันด 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพร วรรณประภา 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันทกานต วินประโคน 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายเกียงไกร พาคำ 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

อุปกรณเพ๋ิมกำลังมือ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสุปราการ ภักดีงาม 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเกียงไกร พาคำ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

รถเช็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธนัฐวดี ผดุงศิริกุลชัย 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสุปราการ ภักดีงาม 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงศธร หวลสวาสดิ์ 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสุปราการ ภักดีงาม 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงศธร หวลสวาสดิ์ 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรุงโรจน สุภาผล 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

CTC Smairt Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธันวา ชื่นนิยม 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิราภรณ เชื้ออาว 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

วาที่ีรอยตรีหญิงสัจจะพร เลิศภูเขียว 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธินันท นามขันธ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุวิทย ทองนอก 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเกียงไกร พาคำ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายรุงโรจน สุภาผล 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายธันวา ชื่นนิยม 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิราภรณ เชื้ออาว 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเกียงไกร พาคำ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิชัย ตันติราพันธ 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรชตะ เตชะมา 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิชัย ตันติราพันธ 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรชตะ เตชะมา 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง ระดับปวช.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ

ปวส.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  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



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 47/124

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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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  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเนตรนภา แซคู 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล เอมเปย 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอุทิตย พิมพจันทร 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัมนาการ

อาชีวศึกษา

นายบุญยะฤทธิ์ วันคืนดี 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎาภรณ รอบคอบ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน ม่ันเจริญ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนธรณ กิจประเวศน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอิทธิพล ยางคูบู 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสถาพร พานออน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายญาโณทัย สิงหทอง 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุทธ เนื่องจำนงค 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

งาย(ดาย)DIE

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุวิพุฒ์ิ สิงหโตทอง 

งาย(ดาย)DIE

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายธีระพงศ สมบูรณ 

งาย(ดาย)DIE

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ไกแกว 

งาย(ดาย)DIE

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวัชพล วันเจริญ 

หัวลากวีลแชรไฟฟาสำหรับคนพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายบูรพา สุขสวัสดิ์ 

หัวลากวีลแชรไฟฟาสำหรับคนพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายออง จันทรทิพย 

หัวลากวีลแชรไฟฟาสำหรับคนพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิชญะ พิมพบารี 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตตินันท ศิลปประเสริฐ 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนุกูล สมคิด 

อุปกรณชวยยกโลหะแผน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร ผิวจันทร 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายองคอาจ สกุลนุม 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรวุธ วิจารณโว 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ คำภูมิ 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคณิน ฉิมงาม 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสิริกร จันทรนิภา 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชนาธิป เทือคำซาว 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีระยุทธ จูมกุดรัง 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอโนชา ลาภาวัฒนะ 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชญานนท จักรแกว 

อุปกรณเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายรุงฤทธิ์ แดงเปยม 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุธ โพธิไชย 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนพดล บะวงษ 

เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปยวัฒน เหล็กกลา 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิพล โชคเจริญ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสถาพร ผองสวัสดิ์ 

เครื่องพนยาแบบเข็น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชุติพนธ กิตติกวินสุข 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐนันท ชื่นบาน 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายภูวนาท แสงเทียน 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนาวิน เดชกุล 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรยุทธ เหลืองออน 

เครื่องเสียงเคล่ือนท่ี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายญาโณทัย สิงหทอง 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุทธ เนื่องจำนงค 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐศักดิ์ คำบุบผา 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายตอตระกูล เหลาบุญสุข 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสรรเพชญ บัญชาเมฆ 

เครื่องเชื่อม SPOT

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเบ็ญจวรรณ พระรักษา 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชาริณ เฉลิมวงษ 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชวิน สมุดรัมย 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภาสกร โสภณ 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอภิโชติ สิงหสิริสัจจกุล 

เครื่องพนทราย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสราวุฒิ หาความสุข 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปญญา เจริญสุข 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมยศ เดชชีวะ 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภัทรพงษ ชัยภักดี 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพีรศํกดิ์ วัฒนศัพท 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอาทิตยกานต อุสาพรหม 

เครื่องถอนขนไก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย คำสี 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนพงษ ดำเนินงาม 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายตอรัก จำนงคผล 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชลธิศ บูรณเกียรติกุล 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปวารณา ทับพุม 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนิกานต จันทร 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวนี โคตรมิตร 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นางสาวเสาวลักษณ โสมทอง 

เครื่องยอยใบไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสถาพร พานออน 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอิทธิพล ยางคูบู 

เครื่องลบคมฟนเฟอง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย คำสี 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนพงษ ดำเนินงาม 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายตอรัก จำนงคผล 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชลธิศ บูรณเกียรติกุล 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปวารณา ทับพุม 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนิกานต จันทร 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวนี โคตรมิตร 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ โสมทอง 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชญานนท จักรแกว 

เครื่องตียอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชญานนท จักรแกว 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายนฤพล แซคู 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย สินประเสริฐ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนากร ออนทึกภูมิ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายทนงศักดิ์ สีแดง 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา คงบุญ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภัช จินตนา 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิริวิชญ เฮงมี 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพรพรต จิตจำนงค 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธนา บุญอินทร 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรายุส สมภูมิ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอโนชา ลาภาวัฒนะ 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีระยุทธ จูมกุดรัง 

เตาพลังงานชีวมวล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติณัฐ ยศพัฒนธนโชค 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายธนวัฒน เผยสงา 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร แสงงาม 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร ธัญวัฒนสวัสดิ์ 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภูษณิศา รัตนทองคง 

รถสามลอพลังงานรวม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีระวัช เข็มกลัด 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน ชินเขวา 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสร สวนศรี 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชนกพล ไซมา 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติศักดิ์ อุทัย 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงษ เพชรชนะ 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย สินประเสริฐ 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีระยุทธ จูมกุดรัง 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอโนชา ลาภาวัฒนะ 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสิริวิชญ เฮงมี 

ภาพนูนต่ำหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา แซกัว 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎา ผสมทรัพย 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุระพี เลิศงามดี 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสารพรชิตา คำโสม 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ เมืองจันทร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรวิน มุทุกันต 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคงเดช 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสุระพี เลิศงามดี 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรชิตา คำโสม 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ เมืองจันทร 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา แซกัว 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎา ผสมทรัพย 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร 

ระบบจัดการคลินิก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิทยา สังกะสี 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิกร มงคล 

เตียงฝกยืนภายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุรักษ แสงพรมชารี 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศตายุ แซตั้ง 

เตียงฝกยืนกายภายบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสันติ ซึรัมย 

เตียงฝกยืนกายภาพบำบัด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมัทธิว สุขโชติ 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรกฤษ แซตั้ง 

อุปกรณกันลืม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภูวนัส รุจิรา 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยรัตน ทองดี 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปภาวิน พวงพิกุล 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอาริสา รุงเรือง 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัชนก ชินทอง 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนพนัฐ ตันยอด 

อุปกรณเพ่ิมกำลังมือ Hand Grip 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุมาลี ทองแยม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล แผนทอง 

อุปกณณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมัทธิว สุขโชติ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษ แซตั้ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุเทพ วงษธรรม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมชาย แมฮองสอน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 61/124

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรพงศ จิงเหม็ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวโสภา จันทรดอกดวง 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวหฤทัย คงประเทศ 

ถุงปองกันมอดจากไคโตซานธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายไก วรรณปะถา 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิดาภา ดานอินทร 

สารฟอกขาวจากธรรมชาติ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย คำสี 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนพงษ ดำเนินงาม 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายตอรัก จำนงคผล 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชลธิศ บูรณเกียรติกุล 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปวารณา ทับพุม 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชนิกานต จันทร 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวนี โคตรมิตร 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ โสมทอง 

รถเข็นชวยพยุงเดิน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนุพงษ พงษศุภกิจขจร 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน สอาดบุตร 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล วรรธนผลากูร 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชนกันต ธนานิธิภูมิ 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปฐมพร สุขไสยาสน 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภูมิพิพัฒน พงษศุภกิจขจร 

CTC Smart Switch
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเนตรนภา แซคู 

ประแจบล็อกแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล เอมเปย 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอุทิตย พิมพจันทร 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายบุญยะฤทธิ์ วันคืนดี 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎาภรณ รอบคอบ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน ม่ันเจริญ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนธรณ กิจประเวศน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอิทธิพล ยางคูบู 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสถาพร พานออน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายญโณทัย สิงหทอง 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุทธ เนื่องจำนงค 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชญานนท จักรแกว 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนฤพล แซคู 

เตาพลังานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย สินประเสริฐ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธร ออนทึกภูมิ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายทนงศักดิ์ สีแดง 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุชา คงบุญ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภัช จินตนา 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิริวิชญ เฮงมี 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพรพรต จิตจำนงค 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายยุทธนา บุญอินทร 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรายุส สมภูมิ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอโนชา ลาภาวัฒนะ 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีระยุทธ จูมกุดรัง 

เตาพลังงานชีวมวล

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติณัฐ ยศพัฒนธนโชค 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
นานาชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน เผยสงา 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน เผยสงา 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร แสงงาม 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร ธัญวัฒนสวัสดิ์ 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภูษณิศา รัตนทองคง 

รถสามลอพลังงานรวม

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา แซกัว 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎา ผสมทรัพย 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศุภโชค วาจาคำ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุระพี เลิศงามดี 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรชิตา คำโสม 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ เมืองจันทร 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรวิน มุทุกันต 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุระพี เลิศงามดี 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรชิตา คำโสม 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ เมืองจันทร 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎา ผสมทรัพย 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษฎา แซกัว 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิตาภา สมานราษฎร 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุมาลี ทองแยม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล แผนทอง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมัทธิว สุขโชติ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษ แซตั้ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุเทพ วงษธรรม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมชาย แมฮองสอน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรพงศ จิงเหม็ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0
ชนะเลิศ ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนุพงษ พงษศุภกิจขจร 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน สอาดบุตร 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล วรรธนผลากูร 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชนกันต ธนานิธิภูมิ 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปฐมพร สุขไสยาสน 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภูมิพิพัฒน พงษศุภกิจขจร 

CTC Smart Switch

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุมาลี ทองแยม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล แผนทอง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายมัทธิว สุขโชติ 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจักรกฤษ แซตั้ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุเทพ วงษธรรม 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสมชาย แมฮองสอน 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวรพงษ จิงเหม็ง 

อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวิชยา สุขโข 

เครื่องแยกไขมันออกจากน้ำ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุระพี เลิศงามดี 

แขงขันทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ อัชฌาอภิรักษ 

แขงขันทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษฎา แซกัว 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา แซกัว 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา แซกัว 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอนุพงษ พงษศุภกิจขจร 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน สอาดบุตร 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล วรรณผลากูร 

แขงขันทักษาการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอนุพงษ พงษศุภกิจขจร 

แขงขันทักษะการออบแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน สอาดบุตร 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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นายณัฐพล วรรธนผลากูร 

แขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกร เลิศศรีกุล 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง ระดับปวช.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร บุบผาชาติ 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง ระดับปวช.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐนันท บุญแกว 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง ระดับปวช.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิศุทธ์ิ เสือลอย 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ

ปวส.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนันตา ดีแขก 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ

ปวส.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศิริวรรณ พวงมณี 

แขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ

ปวส.

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบจัดการฝายแผนงานและงบประมาณ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

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
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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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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



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 77/124

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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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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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



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 81/124

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



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 83/124

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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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
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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
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู 

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 477 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 360 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 383 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 287 คน   

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 

75.47 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 

74.93 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตร คิดเปนรอยละ 75.23 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ  

  1.1.3) ผลสะทอน 
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  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ 

และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียน

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร อยูในระดับ ดีเลิศ ทำใหไดรับการ

ยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขา

ทำงาน 

 

 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 477 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จำนวน 243 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 383 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จำนวน 181 คน   

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 50.94 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 47.26 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิด

เปนรอยละ 49.30 มีคุณภาพในระดับ กำลังพัฒนา 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการ

ทดสอบ V-NET โดยมีการดำเนินการจัดทบทวนองคความรูในแตละสาขาการเรียนรู แตการ

ทดสอบ V-NET เปนการใชทักษะการคิดวิเคราะห หลักการเหตุและผล และพื้นฐานทางดาน

ทักษะวิชา รวมทั้งการสื่อสาร ซึ่งผูเรียนจะไดประสบการณจากการทำกิจกรรม Active 

learning เพราะนักเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสไดฝกการคิดวิเคราะหและการทำกิจกรรมกลุม 

จึงสงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับ กำลังพัฒนา ในปตอไปวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจึงควร
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พัฒนารูปแบบการเรียนรูในรายวิชาทฤษฎีใหเกิดการเรียนรูแบบ Active learning ใหครบทุก

รายวิชา เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะและประสบการณในการคิดวิเคราะหมากขึ้น

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะ

และการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏ

ผลดังน้ี 

 1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 46 คน  

   - มีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จำนวน 15 คน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ 32.61  

   - มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ

ประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

  1.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน

การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ

พัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด อยูในระดับ 3 ดาว  
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 1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 2 รางวัล ไดแก  

   - รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการศึกษา 2562 

ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  

   - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สาขามาตรวิทยาดานมิติ (ประเภททีม) 

ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 18 – 

20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันฝมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขัน

ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และทำใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพื้นฐาน ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

   1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวาง

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวาง

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบ

ระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบ

กอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำป

การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

   5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปการ

ศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 93/124

จังหวัดปราจีนบุรี 

   6. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 

ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ 

อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

   8. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 

มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

   9. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม 

– 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

   10. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปการ

ศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

   11. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน สาขามาตรวิทยา

ดานมิติ (ประเภททีม) ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 

ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันฝมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

   12. ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สาขามาตรวิทยาดาน

มิติ (ประเภททีม) ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 

ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันฝมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

   ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.2.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับชาติ เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดาน

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 726 คน สำเร็จการศึกษา 

322 คน 

   - จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 448 คน สำเร็จการศึกษา 

303 คน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 44.35 

   - ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 67.63 

   ดังนั้น ผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 53.24 

มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง  

   โดยผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2562 

เพิ่มข้ึนกวาปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 0.59 (ปการศึกษา 2561 มีผูสำเร็จการศึกษาคิด

เปนรอยละ 52.65) 

  1.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการ

แนะแนว เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถลด

ปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหารจัดการ RMS ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพชอง

ทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา สงผลใหผู

ปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

 

 1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 
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   - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1,616 คน 

มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 1,532 คน   

   - จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 781 คน มี

ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 708 คน   

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวช. 

คิดเปนรอยละ 94.80 

   - ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวส. 

คิดเปนรอยละ 90.65 

   ดังนั้น ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้ง

ระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 93.45 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 

 

 1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 

355 คน และมีงานทำหรือศึกษาตอ จำนวน 292 คน 

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 

254 คน และมีงานทำหรือศึกษาตอ จำนวน 235 คน 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และมีงาน

ทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 82.25 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และมีงาน

ทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 92.52 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2561 และมีงานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 86.54 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 
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  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 มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับดีเลิศ และมีจำนวนผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอในระดับสูงจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร หนวยงานภายนอก 

และสถานประกอบการ มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติที่เปนที่ยอมรับ โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 29 

ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองและเหรียญเงิน สาขามาตรวิทยาดานมิติ (ประเภททีม) ในการ

แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (World Skills Thailand) ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ 

สถาบันฝมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน และไดเปนตัวแทนของประเทศไทยเขารวม

การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (World Skills ASEAN Songapore 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นชวงระหวางวันที่ 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 ณ Suntec Singapore International Convention and Exhibition ณ ประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

 2. เพ่ิมจำนวนผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหมากขึ้น  

 4. ควรปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในรายวิชาทฤษฎี เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณจริง ดวยการ

จัดการเรียนรูโดยการทำกิจกรรม Active Learning ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห เขาใจหลักการเหตุ

และผล รวมท้ังเกิดทักษะดานสื่อสารมากยิ่งข้ึน 

 5. ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการ
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นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการ

สรางความเขาใจกับผูปกครอง 

 2. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

 3. จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

 4. จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยให

กับนักเรียน นักศึกษา 

 5. จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรม Active Learning ใหกับครูผูสอน เพื่อนำ

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 6. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ จำนวน 3 ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง

เปนระบบ จำนวน 3 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของ

ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร (2) สถานศึกษามีการประสานงานกับ

สถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร และ (3) สถานศึกษา
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มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง

เปนระบบของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ

ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถเขา

ทำงานในสถานประกอบการไดจำนวนมาก 

 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 13 สาขา

งาน และมีสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 8 สาขางาน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 13 สาขา

งาน และมีสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 2 สาขางาน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - มีสาขางานในระดับ ปวช. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 61.54 

   - มีสาขางานในระดับ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 15.38 

   ดังนั้น มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปน

รอยละ 38.46 มีคุณภาพในระดับ กำลังพัฒนา 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาในระบบ
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ทวิภาคี แตยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน และไมมีการติดตาม ประเมินผล 

และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง จึงสงผลใหการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ กำลังพัฒนา

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ครู

ผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

(2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) แผนกการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบ

การเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active 

Learning STEM Education (4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน

การสอน และ (5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมผู
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เรียนท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

 1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูที่จัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน จำนวน 106 คน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 91.38 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

  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 116 คน และมีครูผูสอนที่มี

คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 116 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่มี

แผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 20 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ
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วัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 106 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 116 

คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ทำ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 112 คน 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิด

เปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก

รายวิชาท่ีสอน คิดเปนรอยละ 17.24 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิด

เปนรอยละ 91.38 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน

รูและแกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 96.55 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 81.03 มีคุณภาพในระดับ 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 
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   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่จัด

ทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 116 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่มี

ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 116 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ใช

เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จำนวน 82 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ใชวิธี

การเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 82 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ดูแล

ชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ จำนวน 116 คน 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิด

เปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ

ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน

ใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 70.69 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุง

ม่ันตั้งใจในการเรียน คิดเปนรอยละ 70.69 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดาน

การเรียนและดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิด

เปนรอยละ 88.28 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  1.4.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนอยางดี โดยมี

การจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชาเปนปจจุบัน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ

เรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผู

เรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ 
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 1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  1.5.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่จัด

ทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 116 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่ไดรับ

การพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 116 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่นำ

ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 116 

คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่มีผล

งานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 23 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จำนวน 116 คน และมีครูผูสอนที่มีน

วัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 

23 คน 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวม

การพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 

ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 19.83 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 19.83 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 67.41 มีคุณภาพในระดับ ดี  

  1.5.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ

พัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจากการพัฒนาตนเอง
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และการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการ

ของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  1.6.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนทั้งหมด จำนวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 177  หอง 

  1.6.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

  1.6.3) ผลสะทอน 

  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

ผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
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   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ผูบริหารสถาน

ศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา (2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ (3) ผูบริหารสถานศึกษามีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (4) ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมิน

ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามากรนำผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู

ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการ

บริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช

ขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลให

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สง

ผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับ

สูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

 1.2) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) อาคาร สถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตอ

ความตองการของผูเรียน (2) มีแผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความ

สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน (3) มีการพัฒนาและดูแลสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและ

สิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงานโครงการ (4) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ 
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หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อตอการ

จัดการเรียนรู และ (5) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและส่ิงอำนวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดัง

น้ัน ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสม

กับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

ครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

ครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน (ระบบ

สงกำลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน) (2) มี

ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ (3) มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบ

คมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะ ภายในสถาน

ศึกษา (4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และ (5) มีระบบ

รักษาความปลอดภัย ดังนั้น ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ

คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 

สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  
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 1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

  1.4.1) เชิงปริมาณ 

   แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 

5 ประเด็นการประเมิน 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 

5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย

วิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง (2) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มี

สภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

(3) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ (4) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขา

ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวานอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถาน

ศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ และ (5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียน

เฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ดังนั้น แหลงเรียนรูและศูนย

วิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

  1.4.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความ

พรอมและเพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใชบริการ

คนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียน

รู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  1.5.1) เชิงปริมาณ 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามี

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน (2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล 
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และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล (3) 

มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา (4) มีระบบ

สารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และ (5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยง

การบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี 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  

 

 1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  1.6.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนทั้งหมด จำนวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 177  หอง 

  1.6.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

  1.6.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมให

ครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผล

ใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบการ

ดำเนินการครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบ

การดำเนินการครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้น

ท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพ

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดำเนินการ

อยางเปนระบบและมีข้ันตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัด มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีปจจัยพื้นฐานที่เพียง

พอและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งวิทยาลัย ฯ เพื่อการใชงานดาน
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สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบบริหารจัดการ RMS มาใชในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ครูผูสอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน 

 2. วิทยาลัย ฯ ควรมีการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อใหผูเรียนมี

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนทักษะท่ีสำคัญตอการดำรงชีวิตทางสังคมในโลกของงานอาชีพใน

ปจจุบัน1. สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

 3. การนำผลจากการพัฒนาตนเองของครูผูสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร ยังมีจำนวนนอย 

 4. ยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน และไมมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง  

 5. ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบริการชุมชนและจิตอาสาใหครบทุกแผนกวิชา 

 6. ควรดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและ

ภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. จัดโครงการอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหกับครูผูสอน 

 2. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสมัยใหม ในศตวรรษที่ 

21 

 3. จัดโครงการเพ่ือกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการ

สรางผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพรมากขึ้น 

 4. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน มีการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง และควรมีการติดตาม 

ประเมินผล และประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 5. จัดโครงการใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชนและจิตอาสา 

 6. ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและภาพ

รวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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ผลสัมฤทธิ์ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผน

ปฏิบัติการประจำป (4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวน

รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้น การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

 1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
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จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ (2) สถาน

ศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครูและครูฝกในสถานประกอบการ (3) สถานศึกษาจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผู

เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไม

นอยกวารอยละ 80 ของจำนวนสาขางาน และ (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

และสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครู

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการ

ขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรับ

ประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพา

เวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน นอกจากนี้เทคนิคชลบุรียังมีการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน (2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
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ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ (3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ (4) สถานศึกษา

จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการจิตอาสา 

และ (5) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถาน

ศึกษา ดังนั้น การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 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

ผลสัมฤทธิ์ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ใน

ปการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 216 ผลงาน แบงเปน  

   - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ในระดับ ปวช. จำนวน 92 ผลงาน 

   - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ในระดับ ปวส. จำนวน 110 ผล

งาน 

   - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ที่เปนตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี ไปแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ จำนวน 12 ผลงาน 

   - นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ที่มอบใหกับชุมชนเพื่อประกอบ



25/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/print_sar/2019 114/124

อาชีพ จำนวน 2 ผลงาน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 216 ผล

งาน และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่นำไปรวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

จำนวน 12 ผลงาน โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

   1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ ไดแก ผลงาน “เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน (Hot Air 

Oven)” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการ

ศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โดมอเนกประสงค วิทยาลัย

เทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวรและสมองกลฝงตัว ไดแก ผลงาน “ระบบติดตามรถโดยสาร

ประจำทาง” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการ

ศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โดมอเนกประสงค วิทยาลัย

เทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   3. ไดรับรางวัล HONOR AWARD ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวรและสมองกลฝงตัว ไดแก ผลงาน “ระบบจัดการฝายแผนงาน

และงบประมาณ” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป

การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โดมอเนกประสงค 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ไดแก ผลงาน “อุปกรณ Sit to Stand” ใน

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ระหวางวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โดมอเนกประสงค วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

   5. ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดาน

การประกอบอาชีพ ไดแก ผลงาน “เครื่องอบพริกแหงดวยลมรอน (Hot Air Oven)” ในการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 14 – 

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   6. ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน
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นวัตกรรมซอฟแวรและสมองกลฝงตัว ไดแก ผลงาน “ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง” ใน

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 14 

– 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   7. ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ไดแก ผลงาน “อุปกรณ Sit to Stand” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับภาค ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรง

แรมโกลเดนซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไป

ประกอบอาชีพ ไดแก “แทนพิมพลายเทียนผาบาติก” ซึ่งนำไปมอบใหกับกลุมแมบานผลิตผา

พิมพลายบาติก ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ “เครื่องผสมน้ำยาลางจาน” 

เพื่อมอบใหกับกลุมแมบานผลิตน้ำยาลางจาน ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น 

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี จึงมีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  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) 

โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Project กับบริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำกัด โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดานยานยนต

ไฟฟา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับบริษัท ตาถุง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด 

การจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การ

จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัย

เทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียังดำเนินการจัด
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โครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง ภาย

ใตโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของภาค

อุตสาหกรรมและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนก

วิชา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทุกแผนก

วิชา
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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 4 80

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 2 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 86

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 74.78

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)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

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 3 6

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 36.00

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 3 6

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 81

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 95.29

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 3 9

ผลรวมคะแนนท่ีได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00
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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 81.7

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 74.78

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.24

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 36

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 86.20

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. จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและ

แนะแนวผูเรียน รวมถึงการสรางความเขาใจกับผูปกครอง

2. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน

3. จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน นักศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษา

2. จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรม

Active Learning ใหกับครูผูสอน เพื่อนำไปใชในการจัดการเรียน

การสอน

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตาม

แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับ

ผลการประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน มีการใชหลักสูตร

อยางตอเนื่อง และควรมีการติดตาม ประเมินผล และประเมิน

หลักสูตรอยางตอเนื่อง

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. จัดโครงการอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญใหกับครูผูสอน

2. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคสมัยใหม ในศตวรรษที่ 21
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. จัดโครงการเพื่อกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน

และเผยแพรมากขึ้น

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. จัดโครงการใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชน

และจิตอาสา

2. ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ใน

รอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสราง

สังคมแหงการเรียนรูกับแผนกวิชาตาง ๆ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. จัดโครงการใหความรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

และงานวิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษาและครู



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด

ปการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูลแกไขเมื่อ เวลา
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ปการศึกษา 2561

ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังนี้

1. สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา พ.ศ. 2561

ท่ี การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินการ

1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน

เพิ่มเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา

2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษา

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองคประกอบสมบูรณ มี

SWOT วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ

 องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกัน

 แผนงาน โครงการ สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

 มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

 มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลนเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผานเว็บไซต www.vesar.org ใหครบถวน

5 การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินในระบบออนไลนผานเว็บไซต

www.vesar.org

6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

 เขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลนผานเว็บไซต www.vesar.org

โดยนำเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสะทอนผลการพัฒนาตาม

มาตรฐานการศึกษาและประเด็นประเมิน

 พิมพรายงานการประเมินตนเองจากระบบออนไลน

 จัดสงรายงานการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน



24/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

vesar.org/#/certsarprint/2018 3/7

2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพ

รวม จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 89.15) โดยมีผลการ

ประเมินจำแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม (รอยละ 84.32) เม่ือจำแนกเปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 84.17)

2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 84.17)

2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอย

ละ 84.62)

จุดเดน

1. ผูเรียนมีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ปรากฏผลงานในระดับ

นานาชาติ

2. ผูเรียนผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชในครั้งแรก

3. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. ลดปญหาการออกกลางคัน

2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางการ

ดำเนินการของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการประกวด แขงขัน ทางดานทักษะวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น

4. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

5. การมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน

6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของผูเรียน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

2. สงเสริม สนับสนุน ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ และรับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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4. พัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ และพัฒนารูปแบบ

ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา

6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท.) หรือ องคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 98.13) เมื่อจำแนก

เปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)

2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)

2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 96)

2.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)

จุดเดน

1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา

หรือสาขางาน

3. ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติสำหรับพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะที่

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ

4. ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีคุณภาพ

5. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางมี

คุณภาพ

6. ครูผูสอนบริหารจัดการช้ันเรียนไดอยางมีคุณภาพ

7. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลไดเต็ม

ศักยภาพ

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางมีคุณภาพ
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11. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ

12. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมมีความพรอม เพียง

พอ และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวม

ท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

14. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด มีความพรอม และเพียงพอกับผูใชบริการ

15. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

16. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถนำผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 95) เมื่อจำแนก

เปนประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้

2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ

92.5)

2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ

100)

จุดเดน

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม และใชนวัตกรรม

ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กำหนด

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ
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4. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเรียนมีจิตอาสาสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม

5. ผูเรียนมีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ปรากฏผลงานในระดับ

นานาชาติ

6. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางมี

คุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สามารถนำผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สงเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป ครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปการศึกษา 2561

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน รอยละ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 84.32 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 84.17 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84.17 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 84.62 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 98.13 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 96 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 92.5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100 ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 89.15

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)

ลงชื่อ 

( นายประชาคม จันทรชิต ) 

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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