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 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 
ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ   
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้รับค าแนะน าจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดจัดทําและปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ภายใตมาตรฐานการ

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

“มุงสูความเปนเลิศดานการอาชีพและบริการสังคม” ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และมีพันธกิจ ในการพัฒนาบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะที่ถูกตอง 

และมีความรูคูคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดีและเปนคนดีของสังคม สนับสนุน

หลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตรระยะสั้น/

หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสําหรับเยาวชน ผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอ

ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการทํางาน

และใชในชีวิตประจําวัน สนับสนุนบุคลากรใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ

สนับสนุนครูใหมีความรู ความเขาใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 และอาคารอื่น ๆ 

5 หลัง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 11 สาขาวิชา และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 16 สาขาวิชา มีจํานวนผูเรียนทั้งสิ้น 2,478 คน เปนนักเรียนระดับ 

ปวช. จํานวน 1,735 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 743 คน บุคลากรของวิทยาลัยมีจํานวนทั้งสิ้น 174 

คน จําแนกเปน ผูบริหาร 5 คน ขาราชการครู 93 คน ขาราชการพลเรือน 2 คน พนักงานราชการครู 6 คน 

พนักงานราชการ (อื่น) 1 คน ครูพิเศษสอน 26 คน เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา 28 คน และบุคลากร

อ่ืน ๆ (นักการภารโรง/พนักงานขับรถ) 13 คน 

 มีผลการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 9 ดาน 25 ขอการประเมิน ในภาพรวมคิดเปน

รอยละ 90.80 มีระดับคุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับ “ยอดเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดของแตละมาตรฐาน 

ดังน้ี 
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1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 1.1 ดานความรู 

  1.1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

  1.1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอย

ละ 10 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 

7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพื่อคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับ

ชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับสถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล 

(ระดับ ปวช.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียน

แบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียน

ดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  
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  1.1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปาน

กลาง 

  1.1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  1.2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

  1.2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอย

ละ 10 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 

7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพื่อคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับ

ชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับสถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล 

(ระดับ ปวช.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียน

แบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียน
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ดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  

  1.2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปาน

กลาง 

  1.2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

  1.3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   มีผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มี

คารอยละ 80.75 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  1.3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอย

ละ 10 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 

7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพื่อคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับ

ชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดาน
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นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับสถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล 

(ระดับ ปวช.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียน

แบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียน

ดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  

  1.3.7)ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปาน

กลาง 

  1.3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

   มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จํานวน 4 

ประเด็นการ มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

   มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอด
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เยี่ยม 

  2.1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  2.2.1) การจัดการเรียนการสอน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปน

รอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 94.4 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 98.88 

มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและ

รายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ

เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ

เรียน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น 

ๆ คิดเปนรอยละ 100 
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   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 

มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

  2.3.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 96 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิด

เปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 24 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

ท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 8 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอย

ละ 59.2 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง  

  2.3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 

ประเด็นการประเมิน ยอดเยี่ยม 

  2.3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 
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  2.3.6) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

   ปจจัยพ้ืนฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   ปจจัยพ้ืนฐานดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

  2.4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  2.4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  2.4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  3.1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 96 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิด

เปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 24 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

ท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 8 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอย

ละ 59.2 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง  

  3.1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.1.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  3.1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  3.2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
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หรืองานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 

7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพื่อคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับ

ชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  3.2.2) การจัดการเรียนการสอน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปน

รอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 94.4 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 98.88 

มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

 

1.2 จุดเดน 

 1.2.1  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทั้ง

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย

ในระดับชาติที่เปนที่ยอมรับ มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีมีงานทําและศึกษาตอในระดับสูงจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร หนวยงานภายนอก และ

สถานประกอบการ 

 1.2.2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่

กํากับดูแลสถานศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
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ประเทศและตางประเทศ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการ

ขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการ

จัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

เปนตน 

 1.2.3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ การสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะ

ฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของ

สาขางานไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ความรวมมือกับมีการ

จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย การสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดาน

การแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 

2561 ระหวางวันท่ี 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0” และเขารับพระราชทานถวยรางวัลจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

         1.3.1 ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

         1.3.2 เพิ่มจํานวนผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

         1.3.3 สนับสนุน สงเสริมและมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอม

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

         1.3.4 สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

         1.3.5 ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา 

 

1.4 ขอเสนอแนะ 

         1.4.1 จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการสราง

ความเขาใจกับผูปกครอง 

         1.4.2 สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

         1.4.3 จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

         1.4.4 จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา 
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         1.4.5 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ 

         1.4.6 ทําโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูกับแผนก

วิชาตาง ๆ 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

 การผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ทั้งดานความรู 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการมีจิตอุตสาหกรรม

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 สามารถผลิตและพัฒนาผูเรียนมีความสามารถตรงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีปริมาณไมนอยกวาเปา

หมายกําหนด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

 วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพรีเมียม ในสาขาระบบขนสงทางราง โดยจัดการเรียนการ

สอนรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเปนแผน

ยุทธศาสตรภายใต ไทยแลนด 4.0  (EEC)  

 

4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิ

สติกสของประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ.  2548  และมีการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดตาง ๆ เรื่อยมา  จน

กระท่ังป  พ.ศ.  2552  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย  2550 – 2554  ได

กําหนดใหประเทศไทยมีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคา

ของภูมิภาคอินโดจีน  โดยมุงลดตนทุนโลจิสติกส  เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ

ของลูกคา  และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ  รวมทั้งการสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเนื่อง   

 จากนโยบายรัฐบาลในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงคมนาคมและแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ คณะรักษา

ความสงบแหงชาติ  (คสช.)  ไดมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557  ในหลักการยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย  พ.ศ. 2558 – 2565  (ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง

และจราจร-สนข.)  ตามกรอบยุทธศาสตรที่มีเปาหมาย  4  อยาง  ไดแก  การสรางรากฐานความมั่นคงทาง

สังคม  สรางรากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  เสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยในการเดินทางและการ

ขนสง  และการสรางโอกาสสําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน  ซึ่งนําไปสู  5  แผน

งานหลัก  คือ  1)  การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง  2)  การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไข

ปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  3)  การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการ
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ผลิตที่สําคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  4)  การพัฒนาโครงขายการขนสงทางนํ้า  และ  5)  

การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ  ในขณะท่ีแผนปฏิบัติการระยะเรงดวนป  2559  

(Action Plan)  ประกอบดวย  การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมกับประตูการคาเมืองหลักในภูมิภาคและ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางราง  โดยปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานรถไฟทางคูเสนทางที่มีความคับคั่งของการเดินรถ  จํานวน  6  เสนทาง  และวางมาตรฐาน

ใหมสําหรับการกอสรางรถไฟทางคูมาตรฐาน  1,435  เมตร  จํานวน  2  เสนทาง  โดยในปจจุบันการรถไฟมี

ระยะทางท่ีเปดการเดินรถแลว  รวมทั้งสิ้น  4,346  กิโลเมตร  โดยเสนทางของรถไฟจะถูกสรางใหครอบคลุมทุก

ภูมิภาคท่ัวประเทศ  นอกจากน้ีจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  กันยายน  2558  เห็นชอบใหมีนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร  โดยใหมี Super Cluster เปนคลัสเตอรสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยี

ข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต  โดยมี  10  อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  แบงเปน  1)  

การตอยอด  5  อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  (First S-curve)  และ  2)  การเติม  5  อุตสาหกรรมอนาคต  

(New S-curve)  โดยเม่ือวันที่  28  มิถุนายน  2559  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC)  ซึ่งมีพื้นที่เปาหมายใน  3  จังหวัดในภาคตะวันออก  ไดแก  จังหวัด

ชลบุรี  จังหวัดระยอง  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยหน่ึงในแผนการพัฒนาคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ

ขนสง  เชื่อมโยงพ้ืนท่ีและสรางฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพรองรับกลุมอุตสาหกรรมเปา

หมาย  เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้น 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาดังกลาว  จึงไดมอบนโยบาย

ใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัด  สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตและ

พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับงานดานการปฏิบัติการและการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็ว

สูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับชางเทคนิคและผูปฏิบัติการในการเดินรถ  เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของ

สถานประกอบการดานระบบขนสงทางราง  ที่อยูในเขตพัฒนาพิเศษ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับ

ความตองการกําลังคนในอุตสาหกรรม 4.0   

ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จึงไดมุงยกระดับสถานศึกษาใหเปนสถาน

ศึกษาตนแบบท่ีมีความโดดเดนและเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนากําลังคนเฉพาะดานสาขาวิชาระบบขนสงทาง

ราง  ภายใต  “โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบขนสงทางรางสูความเปนเลิศ  วิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี” (Railway Transportation in Excellent Model : Chonburi Technical College)  โดยการจัดการ

ศึกษาในรูปแบบความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน  โดยมุงเนนใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามี

ศักยภาพตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมดานระบบขนสงทางราง 

 

4.2 วัตถุประสงค 

 4.2.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนและยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความโดดเดนและเชี่ยวชาญใน
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การผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาระบบขนสงทางรางใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน   

 4.2.2  เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   

(EEC)   

 

4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

 4.3.1 ลักษณะโครงการ 

  มุงยกระดับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหเปนสถานศึกษาตนแบบที่มีความโดดเดนและเชี่ยวชาญในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนเฉพาะดานสาขาวิชาระบบขนสงทางราง  ภายใตการจัดการศึกษาในรูปแบบความรวม

มือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก  รวมจํานวนทั้งสิ้น  5  หนวยงาน  ไดแก  1)  สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (NSTDA)  2)  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

(NECTEC)  3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   4)  วิทยาลัยยูนนานเจียตง  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  และ  5)  สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางราง  (TREA)  โดยมุงเนนใหนักศึกษาที่สําเร็จการ

ศึกษามีศักยภาพตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมดานระบบขนสงทางราง 

 4.3.2  รูปแบบการเรียนการสอน 

  4.3.2.1 จัดการเรียนการสอนรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา  

และฝกอาชีพในสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ  โดยมุงเนนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  4.3.2.2  มีครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอนดานระบบขนสงทางรางที่มีมาตรฐานและทันสมัย

ท่ีสุดในประเทศไทย 

  4.3.2.3  กิจกรรมการเรียนการสอนเนนรูปแบบ  Work – integrated Learning (WIL)  และ

ระบบทวิภาคีแบบเขมขน 

  4.3.2.4  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  ระยะเวลาการศึกษา

ตลอดหลักสูตร  2  ป 

 4.3.2  คุณสมบัติผูศึกษาตอ 

  4.3.2.1  จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในทุกประเภทวิชาชาง

อุตสาหกรรม 

  4.3.2.2  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 

  4.3.2.3  มีเกรดเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.50  สําหรับสถานศึกษาภาครัฐ  และเกรดเฉลี่ยสะสมไม

ตํ่ากวา  2.75  สําหรับสถานศึกษาเอกชน 

 4.3.3  สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

  เปดสอนในสาขาวิชาระบบขนสงทางราง  สาขางานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  (Signaling 

and Telecommunication)   



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 15/117

 

4.4 วิธีการดําเนินงาน 

 4.4.1 มีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  รวมกับหนวยงานภายนอก  รวมจํานวนทั้งสิ้น  

5  หนวยงาน  ไดแก  1)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (NSTDA)  2)  ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC)  3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

4)  วิทยาลัยยูนนานเจียตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ  5)  สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางราง  (TREA)   

 4.4.2  จัดทําแผนรองรับนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาในสาขาวิชาระบบขนสงทางราง   

 4.4.3  จัดทําโครงการแผนพัฒนาบุคลากร  โดยมีคณะครูและอาจารยเขาฝกอบรมที่วิทยาลัยยูนนานเจีย

ตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 4.4.4  จัดทําแผนหลักสูตรการเรียนการสอนและแผนการฝกวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา 

 4.4.5  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมภายใตโครงการการผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบขนสงทางรางสู

ความเปนเลิศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  และรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธ  (Outcome – Based 

Education ; OBE) 

 4.4.6 จัดทําแผนวัดผลและประเมินผลในการจัดทําโครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบขนสงทาง

รางสูความเปนเลิศ 

 

4.5 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีศักยภาพตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมดานระบบขนสงทางราง 

 

4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 4.6.1  ผูเรียน 

4.6.1.2 ไดฝกทักษะและประสบการณโดยผานการฝกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการตาง ๆ ดานระบบขนสง

ทางราง 

4.6.1.2 ไดรับการเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 

4.6.1.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และคุณธรรมจริยธรรมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

4.6.1.4 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 4.6.2  สถานศึกษา 

  4.6.2.1 ยกระดับสถานศึกษาใหมีความโดดเดนและเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนากําลังคนเฉพาะ

สาขาวิชาระบบขนสงทางราง 

  4.6.2.2 ลดการลงทุนในดานเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 

  4.6.2.3 เพิ่มปริมาณผูเรียนในสายอาชีวศึกษาใหมากข้ึน 
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  4.6.2.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบการขนสงทางรางใหสอดคลองตรงกับความตองการของ

สถานประกอบการ 

  4.6.2.5 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 4.6.3 ภาคเอกชน 

  4.6.3.1 ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

  4.6.3.2 ไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความตองการ 

 4.6.4 ประเทศชาติ 

  4.6.4.1 รองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

(EEC)   

  4.6.4.2 พัฒนาบุคลากรสูไทยแลนด 4.0 

  4.6.4.3 เพิ่มปริมาณแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูสถานประกอบการ 

  4.6.4.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 

  4.6.4.4 ทําใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศในดานการขนสงระบบราง 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

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 วันที่ 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 

 

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

 

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

มัธยมศึกษา ปท่ี 3 

 

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

เคร่ืองกลและการอบรมบุคลากรจาก สปอ. 

 

     ป พ.ศ. 2504 เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ ..ชางเครื่องยนตดีเซล ชางกล

โรงงาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางไฟฟา ชางวิทยุโทรคมนาคม ชางกอสราง แผนกตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือจาก

โครงการดานเครื่องมือ เครื่องจักร ผูเชี่ยวชาญ และใหทุนครูไปฝกงานตางประเทศ ทําใหกิจการในการศึกษาของ
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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 นํ้าเงิน-ขาว โดยยายจากที่ตั้งเดิม ซื้อท่ีดินสรางอาคารใหมที่ 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 คนไปฝกงานที่เมริกาเปนเวลา 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 ไดยายไปตั้งท่ี เลขที่ 207 หมู 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี สายบานบึง - 

แกลง กิโลเมตรที่ 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"  

 

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

  การจัดการศึกษา
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       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

อุตสาหกรรมในพื้นที่  

  สภาพเศรษฐกิจ

       อาชีพหลักของประชาชนในเขตตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี คือ การทําไรออย ไรมัน

สําปะหลัง สวนมะพราว สวนปาลม ทํานา สวนมะมวง เลี้ยงโค สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปนตน และปจจุบันยังมีโรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย 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  

 

สาธารณสุข 

     เทศบาลตําบลหนองชาก มีสถานบริการสาธารณสุขใหการดูแลรักษาและบริการประชาชนในเขตพื้นที่ จํานวน 
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1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเขิน 

 

อาชญากรรม 

     เทศบาลตําบลหนองชาก มีที่พักสายตรวจ จํานวน 1 แหง คือ ที่พักสายตรวจประจําตําบลหนองชาก

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 648 85 32 765

ปวช.2 440 54 41 535

ปวช.3 344 47 44 435

รวม ปวช. 1432 186 117 1735

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 354 94 448

ปวส.2 215 80 295

รวม ปวส. 569 174 743

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 740 411 55.54

ปวส.2 385 302 78.44

รวม 1125 713 63.38

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 758 353 46.57

ปวส.2 357 234 65.55

รวม 1115 587 52.65

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 93 93 93

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 26 26 26

เจาหนาท่ี 28 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
13 - -

รวม ครู 125 125 125

รวมทั้งสิ้น 174 125 125

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 10 15 25

พาณิชยกรรม 0 0 0

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

รวมทั้งสิ้น 11 16 27
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  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 12

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 4

อาคารอ่ืน ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 25

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 8881530.00

งบดําเนินงาน 5948031.00

งบลงทุน 2111000.00

งบเงินอุดหนุน 4055320.00

งบรายจายอื่น 0.00

รวมทั้งสิ้น 20995881.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา

  อัตลักษณ

  รูจริง ทําได เขาใจชีวิต

  เอกลักษณ

  สงเสริมอาชีพสูสังคม

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  มุงสูความเปนเลิศดานการอาชีพและบริการสังคม
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  พันธกิจ

  1. มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะที่ถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดีและเปนคนดีของสังคม 

2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใชหลักสูตร

ระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสําหรับเยาวชน ผูสําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทอง

ถ่ินมาปรับใช 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้อํานวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอความกาวหนา

ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการทํางานและใชในชีวิต

ประจําวัน 

5. สนับสนุนบุคลากรใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

6. สนับสนุนครูใหมีความรู ความเขาใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน

  เปาประสงค

  1. จัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กําหนดไว 

3. พัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแขงขันในระดับสากล 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูง 

5. สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

6. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

  ยุทธศาสตร

  1. พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชความรูและเทคโนโลยีปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2. พัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติเจาของภาษา 

3. ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค สูการจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

4. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 

5. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

6. พัฒนาครูสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

7. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

8. สงเสริมใหครูไดทํางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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9. สงครูและบุคลการทางการศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอ่ืน 

10. สงเสริม สนับสนุนใหครูนํา ICT ไปใชเพ่ือจัดการเรียนการสอน

  กลยุทธ

  กลยุทธที่ 1 ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

   มาตรการที่ 1 เพิ่มปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   มาตรการที่ 2 ผลิตกําลังคนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

   มาตรการที่ 3 ความรวมมือผลิตกําลังคนรวมกับสถานประกอบการ 

   มาตรการที่ 4 การศึกษาระบบทวิภาคีตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานตองการ 

   มาตรการที่ 5 สรางรายไดระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณของผูเรียน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   มาตรการที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   มาตรการที่ 2 สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน 

   มาตรการที่ 3 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปดสอนระดับปริญญาตรี 

   มาตรการที่ 4 สงเสริมครูจัดทําเอกสารตําราเรียน โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   มาตรการที่ 5 สรางโอกาสและความรวมมือดานบุคลากรรวมกับภาคเอกชนและชุมชน 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูใหมของชุมชน 

   มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   มาตรการที่ 2 พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 

   มาตรการที่ 3 จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษาภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา 

   มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารอยางตอเนื่อง 

   มาตรการที่ 2 สงเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

   มาตรการที่ 3 ประสานความรวมมือกับชุมชน ทองถิ่น สนับสนุนดานงบประมาณ 

   มาตรการที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธ โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใชในการบริหาร

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
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  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขําประดิษฐ 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนุกูล แกวกลม 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 27/117

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขําประดิษฐ 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปยะนุช สมสาร 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เครื่องแยกไขมันออกจากนํ้า

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

เครื่องแยกไขมันออกจากนํ้า

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขําประดิษฐ 

เครื่องยอยขวดแกว
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุรศักดิ์ ทองระอา 

เครื่องยอยขวดแกว
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครืองกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องยอนกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิชญวัฒน เกตุอูด 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เครื่องถายและเติมนํ้ามันเกียรเฟองทาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนันทกานต วินประโคน 

เครื่องถายและเติมนํ้ามันเกียรเฟองทาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

เครื่องเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

อุปกรณคํ้าเครือกลวย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนุกูล แกวกลม 

อุปกรณคํ้าเครือกลวย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

อุปกรณคํ้าเครือกลวย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

ตูเก็บเครื่องมืออเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปราการ ภักดีงาม 

ผงออรแกนิคลางผัก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

สารอินทรียกําจัดวัชพืช

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

อลูมิเนียมฟรอยด

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

CTC Smarthome

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปาริชาต จันทรประเสริฐ 

CTC Smarthome

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนุกูล แกวกลม 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปยะนุช ชมสาร 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขําประดิษฐ 

เครื่องยอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรศักดิ์ ทองระอา 

เครื่องยอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพาณิชย ธงชนะ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมพร บุญริน 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนุกูล แกวกลม 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยะนุช ชมสาร 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวมุกดา พลปฐม 

ระบบงานทวิภาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบงานทวิภาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-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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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



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 34/117

ชื่อ-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 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกริชฐภัทร กาโฑ 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

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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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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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 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสุทธิพร คงเพ็ชร 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายภิญโญ ขําประดิษฐ 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

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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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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ชื่อ-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



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 44/117

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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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ชื่อ-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

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพล โสมาบุตร 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายทรงภพ เกาประเสริฐ 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฎฐพงษ รัตโน 

เครื่องปดฝุนรองเทา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสิทธิโชค บุญสุข 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภาณิวิชญ สุภาวี 

รถเข็นอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพงศรัตน จันพันธุรูป 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนกิจ ไชยสอน 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐวัฒน แซลอ 

อุปกรณคั้นนํ้ามะนาว

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิสิทธ์ิ วรรณสิงห 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปญญา ดารา 

เครื่องหั่นผานอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอภิชาต จําป 

เครื่องแยกไขมันออกจากนํ้า

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนอมฉัตร เอี่ยมสมบัติ 

เครื่องแยกไขมันออกจากนํ้า

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพรพรต จิตจํานง 

เครื่องยอยขวดแกว
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุรชัย เกตุจันทร 

เครื่องยอยขวดแกว
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมงคล นพวงษ 

เครื่องยอยขวดแกว
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจักรพงษ จิตจํานง 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ เจริญพรสกุลชัย 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ทรายละเอียด 

เครื่องกวนอเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายทรงพล อินทรีย 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน ชมพู 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเอกชัย วงษทอง 

เครื่องยอยกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกริชเทพ ศักดิ์สิงห 

เครื่องถายและเติมนํ้ามันเกียรเฟองทาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนัฐพงษ พวงไพวัน 

เครื่องถายและเติมนํ้ามันเกียรเฟองทาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุภวิชญ คํามูล 

เครื่องถายและเติมนํ้ามันเกียรเฟองทาย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอภิชาต ปูผา 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอานันท อรุณมณีโชติ 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปฏิพล เทาไมสน 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ คําภูมิ 

เครื่องเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชนาธิป เทือกคําซาว 

เครื่องเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ โสมทอง 

เครื่องเบิกจายลวดเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจิรายุทธ ทิมแสง 

อุปกรณคํ้าเครือกลวย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิตติชัย แดงเขม 

อุปกรณคํ้าเครือกลวย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอาทิตย แซตั้น 

ตูเก็บเครื่องมืออเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ เจนคง 

ตูเก็บเครื่องมืออเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรากร จันทรแจง 

ตูเก็บเครื่องมืออเนกประสงค

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวัชรินทร ฤทธิ์งาม 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวุฒิพงศ พิมพสกุล 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอนุชาติ รือณีย 

เครื่องลอกลาเบล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาววรดา ภักดียิ่งยง 

ผงออรแกนิคลางผัก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสาวโชติรส เมืองแกว 

ผงออรแกนิคลางผัก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนิภาพร บรรพหลา 

สารอินทรียกําจัดวัชพืช

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสหทัย เพ็ชรตะกั่ว 

สารอินทรียกําจัดวัชพืช

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุภกิจ นาคพุม 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศรัญู รินรักษา 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพัฒกิจ พุมจันทร 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเจตริน อี่ธิพร 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจํารัส กลั่นบุศย 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิชัยภูษิต เหมสุวรรณ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจักริน เห็นชอบ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา ภาษี 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจํารัส กลั่นบุศย 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิชัยภูษิต เหมสุวรรณ 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจักริน เห็นชอบ 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา ภาษี 

อุปกรณฝกคลานเพ่ือเด็กพิการ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเมธัส มานะธุระ 

ภาพนูนตํ่าอลูมิเนียมฟอยล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธีรภัทร ผิวจันทร 

ภาพนูนตํ่าอลูมิเนียมฟอยล

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิดาการ อินทปญญา 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปฐมพร รุงเรืองฤทัย 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรวิน มุทุกันต 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรณกร สถาวร 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิฆเนศ จันทกุล 

ระบบจัดการคลินิก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภูวนัส รุจิรา 

CTC Smart Home

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภัทรดนัย แซตั้ง 

CTC Smart Home

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางพงศพัศ อัญชลี 

CTC Smart Home

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนิธิวิทย นิดรกูล 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ พชสิทธ์ิ 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชัยพร วงษวันดี 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสาวิตรี อํ่าปลอด 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวกัลยาณี จันทนา 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพรพรต จิตจํานง 

เครื่องยอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรชัย เกตุจันทร 

เครื่องยอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมงคล นพวงษ 

เครื่องยอยขวดแกว

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุภกิจ นาคพุม 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศรัญู รินรักษา 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพัฒกิจ พุมจันทร 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเจตริน อี่ธิพร 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสองระบบ

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจํารัส กลั่นบุศย 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิชัยภูษิต เหมสุวรรณ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจักริน เห็นชอบ 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา ภาษี 

อุปกรณเคล่ือนยายผูพิการทางรางกาย

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิดาการ อินทปญญา 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปฐมพร รุงเรืองฤทัย 

ระบบงานทวิภาคี
ชนะเลิศ ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิธิวิทย นิดรกูล 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ พชสิทธ์ิ 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชัยพร วงษวันดี 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสาวิตรี อํ่าปลอด 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวกัลยาณี จันทนา 

Smart Farm Phoenix Mushroom THAILAND

4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิดาการ อินทปญญา 

ระบบงานทวิภาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบงานทวิภาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายปฐมพร รุงเรืองฤทัย 

ระบบงานทวิภาคี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรวิน มุทุกันต 

แขงขันทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรณกร สถาวร 

แขงขันทักษะบริหารจัดการฐานขอมูล

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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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

นายบุญยะฤทธ์ิ วันคืนดี 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎาภรณ รอบคอบ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน มั่นเจริญ 

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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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายรุงฤทธ์ิ 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 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐนันท ชื่นบาน 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูวนาท แสงเทียน 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอนาวิน เดชกุล 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจิรยุทธ เหลืองออน 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

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 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนวัฒน ชินเขวา 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสร สวนศรี 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชนกพล ไซมา 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอติศักดิ์ อุทัย 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงษ เพชรชนะ 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย สินประเสริฐ 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีระยุทธ จูมกุดรัง 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอโนชา ลาภาวัฒนะ 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายสิริวิชญ เฮงมี 

ภาพนูนตํ่าหลอเรซิ่น

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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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 

อุปกณณฝกเดินเพื่อคนพิการ 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
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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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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

นายบุญยะฤทธ์ิ วันคืนดี 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎาภรณ รอบคอบ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน มั่นเจริญ 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนธรณ กิจประเวศน 

ประแจบล็อคแบบหมุน

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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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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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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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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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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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 

เครื่องแยกไขมันออกจากนํ้า

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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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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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 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

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   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 ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตาม

รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 758 คน สําเร็จการศึกษา 353 คน 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 357 คน สําเร็จการศึกษา 234 คน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 46.57 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 65.55 

   ดังนั้น ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง โดยผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 ลดลงกวาปการศึกษา 2560 คิด

เปนรอยละ 10.73 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 63.38) 

  1.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว เพื่อใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหาร

จัดการ RMS ซ่ึงเปนระบบเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และ

นักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

 

 1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวน 30 คน  

                        - มีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 

3 คน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
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   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ 

10  

                        - มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  1.2.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

นอกจากน้ียังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 

3 ดาว  

 

 1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2561 

จํานวนทั้งส้ิน จํานวน 27 ผลงาน  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการ

ศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี 

เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.3.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย จนทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับชาติ โดยเขารับถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ทําใหคนในชุมชนใหความ

ชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 78/117

 

 

 1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  1.4.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ผลงาน  

  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัย

เทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล (ระดับ ปวช.) ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี   1.4.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จนทําใหได

รับรางวัลจากการแขงขันระดับภาค เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  1.5.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 402 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 286 คน   

  1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.29 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 99.31 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  
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  1.5.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ทําใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรีเขาทํางาน 

 

 1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  1.6.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 216 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 151 คน   

  1.6.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.81 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.43 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง 

  1.6.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับปานกลาง ทําใหไดรับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขาทํางาน และสามารถเขาศึกษาตอในการ

ศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

 

 1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

  1.7.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 411 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 251 คน 
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   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 302 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 262 คน 

  1.7.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 61.07 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 86.75 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

  1.7.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการ

ประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  2.1.1) เชิงปริมาณ 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 758 คน สําเร็จการศึกษา 353 คน 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 357 คน สําเร็จการศึกษา 234 คน 

  2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 46.57 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 65.55 

   ดังนั้น ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

โดยผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 ลดลงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 

10.73 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 63.38) 

  2.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว เพื่อใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหาร
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จัดการ RMS ซ่ึงเปนระบบเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และ

นักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

 

 2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  2.2.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวน 30 คน  

                        - มีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 

3 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ 

10 

                        - มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  2.2.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

นอกจากน้ียังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 

3 ดาว  

 

 2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  2.3.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2561 

จํานวนทั้งส้ิน จํานวน 27 ผลงาน  

  2.3.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการ
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ศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี 

เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  2.3.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย จนทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับชาติ โดยเขารับถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ทําใหคนในชุมชนใหความ

ชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  2.4.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ผลงาน  

  2.4.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัย

เทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล (ระดับ ปวช.) ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี   2.4.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จนทําใหได

รับรางวัลจากการแขงขันระดับภาค เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.5.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 402 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย
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เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 286 คน   

  2.5.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.29 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 99.31 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.5.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ทําใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรีเขาทํางาน 

 

 2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  2.6.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 216 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 151 คน   

  2.6.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.81 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.43 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง 

  2.6.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม
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จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับปานกลาง ทําใหไดรับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขาทํางาน และสามารถเขาศึกษาตอในการ

ศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

 

 2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

  2.7.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 411 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 251 คน 

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 302 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 262 คน 

  2.7.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 61.07 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 86.75 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

  2.7.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรากฏ

ผลดังนี้ 

 3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  3.1.1) เชิงปริมาณ 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 758 คน สําเร็จการศึกษา 353 คน 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 357 คน สําเร็จการศึกษา 234 คน 
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  3.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 46.57 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 65.55 

   ดังนั้น ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ 

ปานกลาง  

โดยผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2561 ลดลงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 

10.73 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 63.38) 

 

  3.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว เพื่อใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหาร

จัดการ RMS ซ่ึงเปนระบบเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และ

นักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

 

 3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3.2.1) เชิงปริมาณ 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1,735 คน มีผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จํานวน 1,432 คน   

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 743 คน มีผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จํานวน 569 คน   

  3.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 82.54 

   - ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 76.58 

   ดังนั้น ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มี

คารอยละ 80.75 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  3.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เชน สง

เสริมการเปนคนดี ดวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศหนาเสาธง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ

การเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีภาวะความเปนผูนํา และกลา

แสดงออกในทางที่เหมาะสม สงผลใหเปนที่ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ 
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 3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  3.3.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวน 30 คน  

                        - มีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 

3 คน 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ 

10  

                        - มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

  3.3.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

นอกจากน้ียังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 

3 ดาว  

 3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  3.4.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2561 

จํานวนทั้งส้ิน จํานวน 27 ผลงาน  

  3.4.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการ

ศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี 

เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
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สรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  3.4.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย จนทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับชาติ โดยเขารับถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ทําใหคนในชุมชนใหความ

ชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 

 3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  3.5.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ผลงาน  

  3.5.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา และทําใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัย

เทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 รายการ ไดแก ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล (ระดับ ปวช.) ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ เหรียญทองแดง ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดี    

                3.5.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จนทําใหได

รับรางวัลจากการแขงขันระดับภาค เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.6.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 402 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 286 คน   
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  3.6.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.29 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 99.31 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98.71 มีคุณภาพใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  

  3.6.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ทําใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรีเขาทํางาน 

 

 3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  3.7.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 409 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 216 คน   

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 288 คน และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 151 คน   

  3.7.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.81 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.43 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จาก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 52.65 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง 

  3.7.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการ
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ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับปานกลาง ทําใหไดรับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขาทํางาน และสามารถเขาศึกษาตอในการ

ศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

 3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

  3.8.1) เชิงปริมาณ 

   - มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 411 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 251 คน 

   - มีผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 302 คน และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ จํานวน 262 คน 

  3.8.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 61.07 

   - ผูเรียนระดับ ปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทําหรือศึกษาตอ คิด

เปนรอยละ 86.75 

   ดังนั้น ผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 และมีงานทํา

หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 71.95 มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

  3.8.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

4.1.2 จุดเดน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความ

รู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค สงผลให

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ตาม

มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยในระดับชาติที่เปน

ท่ียอมรับ มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและศึกษา

ตอในระดับสูงจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากข้ึน 

         2. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 90/117

         3. สนับสนุน สงเสริมและมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. จัดอบรมครูเพ่ือสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการสรางความ

เขาใจกับผูปกครอง 

         2. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

         3. จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

         4. จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ จํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร (2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร (3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และความตองการของตลาดแรงงาน และ (4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา ดังนั้น 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.1.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรีสามารถเขาทํางานในสถานประกอบการไดจํานวนมาก 

 



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 91/117

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา

เพ่ิมเติม 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวช. จํานวนทั้งสิ้น 11 สาขางาน และมีสาขางานที่

มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

จํานวน 11 สาขางาน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสาขางานในระดับ ปวช. จํานวนทั้งสิ้น 16 สาขางาน และมีสาขางานที่

มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

จํานวน 16 สาขางาน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - มีสาขางานในระดับ ปวช. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 100 

   - มีสาขางานในระดับ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 100 

   ดังนั้น มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา สงผลใหนักเรียน นักศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถเขาทํางานในสถานประกอบการไดจํานวนมาก 

  

 1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 

เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ (2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) แผนกการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูป
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แบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM 

Education (4) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนการสอน และ (5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทาง

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสงเสริมผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียน

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถาน

ประกอบการได 

 

 1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

  1.4.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 125 คน 

  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.4.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให

ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1) การจัดการเรียนการสอน 

  2.1.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
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ท่ีสอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรง

ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 125 

คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 118 คน 

  2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอย

ละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 94.4 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 98.88 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.1.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก

รายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการ

สอน และมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
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  2.2.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนราย

บุคคล จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือ

เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผู

เรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนราย

บุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ จํานวน 125 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา

เปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอ้ือ

ตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ 

คิดเปนรอยละ 100 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.2.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนอยางดี โดยมีการจัดทําขอมูลผูเรียน

เปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน มีการใชเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน และ

ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

 2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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  2.3.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

จํานวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 177  หอง 

  2.3.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

  2.3.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการ

จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสง

เสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

3) ดานการบริหารจัดการ

3.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  3.1.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเอง

และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 118 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง

อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 105 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 105 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 10 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 118 คน 

  3.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 96 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิดเปน

รอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน
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การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 24 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 8 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

59.2 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง  

  3.1.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ มีการ

พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปน

ท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

  3.2.1) เชิงปริมาณ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ประเด็น

การประเมิน 

  3.2.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ประเด็น

การประเมิน ไดแก (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี

สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ดังน้ัน การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

  3.2.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหาร



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 97/117

จัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบ

การ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทํางานในสถานประกอบการได 

 

 3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3.3.1) เชิงปริมาณ 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  3.3.2) เชิงคุณภาพ 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ

บริหารจัดการศึกษา (2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ (3) 

ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (4) ผูบริหารสถานศึกษามีการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามากรนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.3.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สง

ผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขา

ทํางานในสถานประกอบการได 

 

 3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  3.4.1) เชิงปริมาณ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  3.4.2) เชิงคุณภาพ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก ข้ันที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 
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ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 4 

ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.4.3) ผลสะทอน 

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดําเนินการอยางเปนระบบและมี

ข้ันตอน ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการ

ศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได 

 

 3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  3.5.1) เชิงปริมาณ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน 

  3.5.2) เชิงคุณภาพ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 ประเด็น

การประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ (2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย

งานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ (3) สถานศึกษาจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทอง

ถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของจํานวนสาขางาน และ (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม

ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  3.5.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทาง

ราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศ

สาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน  
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 3.6) อาคาร สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

  3.6.1) เชิงปริมาณ 

   ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  3.6.2) เชิงคุณภาพ 

   ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอตอความตองการของผูเรียน (2) มีแผนงานโครงการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน (3) มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน

โครงการ (4) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู และ (5) สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและส่ิงอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนั้น ปจจัย

พ้ืนฐานดานอาคาร สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

  3.6.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผู

เรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมี

สภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ  

 

 3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  3.7.1) เชิงปริมาณ 

   ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 

ประเด็นการประเมิน 

  3.7.2) เชิงคุณภาพ 

   ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 

ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน (ระบบสงกําลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟา
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ภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน) (2) มีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ 

(3) มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะ 

ภายในสถานศึกษา (4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และ (5) มีระบบรักษา

ความปลอดภัย ดังน้ัน ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.7.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 

รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความประโยชนสําหรับให

บริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปน

แหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

  3.8.1) เชิงปริมาณ 

   แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน 

  3.8.2) เชิงคุณภาพ 

   แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอ

เน่ือง (2) สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ (3) ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ (4) สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียน

เขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวานอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณา

จากสถิติของผูใชบริการ และ (5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถาน

ศึกษาจัดการเรียนการสอน ดังนั้น แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.8.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ

สําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู  สง

ผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ  
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 3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  3.9.1) เชิงปริมาณ 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  3.9.2) เชิงคุณภาพ 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน (2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล (3) มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

(4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และ (5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3.9.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตที่

ครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา จํานวน 180 Mbps สําหรับบริหารจัดการระบบสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบ

ประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับของ

องคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  3.10.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

จํานวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 177  หอง 

  3.10.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

  3.10.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการ

จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสง

เสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก
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และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

  4.1.1) เชิงปริมาณ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ 

   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดําเนินการครบ

จํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก ข้ันที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 

ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 4 

ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

  4.1.3) ผลสะทอน 

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดําเนินการอยางเปนระบบและมี

ข้ันตอน ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับของ

องคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษา

สามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได 

  

 4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  4.2.1) เชิงปริมาณ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน 

  4.2.2) เชิงคุณภาพ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 ประเด็น

การประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ (2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย

งานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ (3) สถานศึกษาจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทอง

ถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของจํานวนสาขางาน และ (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม

ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  4.2.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทาง

ราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศ

สาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน  

 

 4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

  4.3.1) เชิงปริมาณ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  4.3.2) เชิงคุณภาพ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

ไดแก (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 

(2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ (3) 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ (4) สถาน

ศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการจิตอาสา และ (5) สถาน

ศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา ดังนั้น การบริการชุมชนและจิต

อาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  4.3.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี

จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได  

 

 4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  4.4.1) เชิงปริมาณ 
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   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  4.4.2) เชิงคุณภาพ 

   ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน (2) มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล (3) มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

(4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และ (5) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  4.4.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตที่

ครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา จํานวน 180 Mbps สําหรับบริหารจัดการระบบสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบ

ประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับของ

องคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  4.5.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

จํานวน 177 หอง และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 177  หอง 

  4.5.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

  4.5.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการ

จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสง

เสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษา

ระดับสูงขึ้นไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได
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4.2.2 จุดเดน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่ง

และวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางาน

ไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จัดโครงการเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเอง

และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 118 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเอง

อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 105 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 105 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 10 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 118 คน 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 96 
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   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิดเปน

รอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 84 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 24 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 8 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

59.2 มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง  

  1.1.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ มีการ

พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปน

ท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 

 1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ประเด็น

การประเมิน 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ประเด็น

การประเมิน ไดแก (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี

สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ดังน้ัน การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

  1.2.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบ

การ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทํางานในสถานประกอบการได 

 

 1.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน ไดแก (1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ

บริหารจัดการศึกษา (2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ (3) 

ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (4) ผูบริหารสถานศึกษามีการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ผูบริหารสถานศึกษามากรนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3.3) ผลสะทอน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สง

ผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขา

ทํางานในสถานประกอบการได 

 

 1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  1.4.1) เชิงปริมาณ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 4 

ประเด็นการประเมิน 
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  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 4 ประเด็น

การประเมิน ไดแก (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ (2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย

งานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ (3) สถานศึกษาจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทอง

ถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของจํานวนสาขางาน และ (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม

ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  1.4.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทาง

ราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศ

สาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากําลังกับโรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน  

  

 1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

  1.5.1) เชิงปริมาณ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจํานวน 5 ประเด็นการประเมิน 

ไดแก (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 

(2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ (3) 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ (4) สถาน

ศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการจิตอาสา และ (5) สถาน

ศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา ดังนั้น การบริการชุมชนและจิต

อาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.5.3) ผลสะทอน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
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และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี

จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทํางานในสถานประกอบการได

2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  2.1.1) เชิงปริมาณ 

   มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ในปการศึกษา 2561 

จํานวนทั้งส้ิน จํานวน 27 ผลงาน  

  2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย และมีผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการ

ศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพ่ือคนพิการ 4.0” นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี 

เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ไดแก “เครื่องหั่นกลวยฉาบ” ดังนั้น ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

  2.1.3) ผลสะทอน  

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย จนทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับชาติ โดยเขารับถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

นอกจากน้ียังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ทําใหคนในชุมชนใหความ

ชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 2.2) การจัดการเรียนการสอน 

  2.2.1) เชิงปริมาณ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา

ท่ีสอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรง
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ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 125 

คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 125 คน 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอน จํานวน 125 คน และมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 118 คน 

  2.2.2) เชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอย

ละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 94.4 

   ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 98.88 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

  2.2.3) ผลสะทอน 

  ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก

รายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการ

สอน และมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ

4.3.2 จุดเดน

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 

การสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน 

จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัย

เทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากําลังกับ

โรงไฟฟา อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ความรวมมือกับมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
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งานสรางสรรค งานวิจัย การสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จนทําให

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ใน

การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไดแก “อุปกรณฝกเดินเพื่อคนพิการ 4.0” 

และเขารับพระราชทานถวยรางวัลจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ทําโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูกับแผนกวิชาตาง ๆ

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 84.32

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 84.17

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84.17

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 84.62

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 99.00

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 96.00

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100.00

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 92.50

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.19

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 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 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังน้ี

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 ปานกลาง 2 4

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 4 ดีเลิศ 2 8

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
3 ดี 3 9

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
5 ยอดเยี่ยม 3 15

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
2 ปานกลาง 3 6

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 4 ดีเลิศ 15 60

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 210

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 84
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 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)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
5 ยอดเยี่ยม 3 15

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 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)



5/6/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 114/117

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 ปานกลาง 2 4

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 94

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 94

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 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)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา คะแนนที่ได 
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นํ้าหนัก 

(10)

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

 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)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน
5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 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)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ที่ ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 210 (210 x 50) / 250 = 42.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 94 (94 x 20) / 100 = 18.80

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 454 90.80

สรุป 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 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 1. จัดอบรมครูเพ่ือสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและ

แนะแนวผูเรียน รวมถึงการสรางความเขาใจกับผูปกครอง และสราง

เครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน

2. เพ่ิมจํานวนผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น

2 จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน นักศึกษา

3. สนับสนุน สงเสริมและมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ของผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

3. จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพใหกับนักเรียน

นักศึกษา

4. สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง

ๆ มากข้ึน

4. จัดโครงการเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพในดานตาง ๆ

5. ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา

5. ทําโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสราง

สังคมแหงการเรียนรูกับแผนกวิชาตาง ๆ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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