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คำนำ 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 
กำหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ   
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี
การศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้รับคำแนะนำจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาจนลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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คำช้ีแจง 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 กำหนดให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่
กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนด
เพ่ิมเติม และส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ภายใตมาตรฐานการ

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

“เปนองคกรท่ีมุงมั่นจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตกำลังคนตั้งแตระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความกาวหนาของ

เทคโนโลยี ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ” ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีพันธกิจในการพัฒนาบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน โดยมุงเนนใหนักเรียน 

นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดี

และเปนคนดีของสังคม สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ 

ปวส. โดยใชหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผู

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนให

ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่

เปนเลิศทางวิชาการท่ีทันตอความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากรใหมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนครูใหมีความรู ความเขาใจ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใชในการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน  

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

หนองชาก อำเภอ บานบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอบานบึง ประชาชนสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณีท่ีสำคัญในชุมชน คือ ประเพณีวิ่งควาย และประเพณีแหเทียนพรรษา สวนใหญรอยละ 90 

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

5 หลัง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขาวิชา และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขาวิชา มีจำนวนผูเรียนทั้งสิ้น 2,406 คน เปนนักเรียนระดับ 

ปวช. จำนวน 1,668 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 738 คน บุคลากรของวิทยาลัยมีจำนวนทั้งสิ้น 160 
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คน จำแนกเปน ผูบริหาร 4 คน ขาราชการครู 77 คน ขาราชการพลเรือน 2 คน พนักงานราชการครู 6 คน 

พนักงานราชการ (อื่น) 2 คน ครูพิเศษสอน 31 คน เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา 25 คน และบุคลากร

อ่ืน ๆ (นักการภารโรง/พนักงานขับรถ) 13 คน 

 มีผลการดำเนินการดานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 9 ดาน 25 ขอการประเมิน ในภาพรวมคิดเปน

รอยละ 96.91 มีระดับคุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับ “ยอดเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดของแตละมาตรฐาน 

ดังน้ี 

 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 1.1 ดานความรู 

  1.1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

   1.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพ

ในระดับ ยอดเยี่ยม  

   1.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนผูระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญในสาขางานของตนเปนอยางดี จนสามารถผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดในครั้งแรก   

   1.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตร อยูในระดับ ดีเลิศ ทำใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเขาทำงาน 

  1.1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   1.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 ที่มี

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)ไ ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 ในภาพรวม คิด
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เปนรอยละ 41.23 มีระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

   1.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ใหความตระหนักในการมอบนโยบายใหปรับรูปแบบการเรียนรู

ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น และมีการดำเนินจัดเรียนเสริมเพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ในรูป

แบบของการเรียนรูนอกหองเรียน 

   1.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูสำหรับแผนกที่มีผลการทดสอบที่ไมผานเกณฑ 

เน่ืองจากนักเรียนท่ีผานเกณฑจะมีคะแนนที่สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติมาก 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  1.2.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิด

เปนรอยละ 58.33 และมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 4 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   1.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการและการ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ 

   1.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ

เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ

อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 4 ดาว  

  1.2.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   1.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ

ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ และทำใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ในระดับตาง ๆ และมีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและภาค 13 รายการ 
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ไดแก  

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะงานทำหุนจำลอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันท่ี 20 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน  

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวาง

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย

เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะงานทำหุนจำลอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย

เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย

เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย

เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวัน

ออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 
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20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 

20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ทักษะเขียนแบบเคร่ืองกลดวยคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะงานฝกฝมือ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 

ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย

เทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-CAM) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค 

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 

2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    โดยผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   1.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรู ความสามารถและทักษะในสาขางานของ

ตนเปนอยางดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานในการทำงาน 

   1.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับชาติ เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา 

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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  1.3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.3.1.1) ผลผลิต (Output) 

   มีผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 68.98 มีคุณภาพในระดับ ดี  

   1.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนจนสามารถ

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน 

   1.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและการแนะแนว 

เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน 

ระบบบริหารจัดการ RMS2021 ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา 

ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันได

จริง 

  1.3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   1.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้งระดับ ปวช. และ 

ปวส. มีคารอยละ 97.96 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปน

คนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก และมีจิตสำนึก

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   1.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค เชน สงเสริมการเปนคนดี ดวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศหนาเสาธง ความรับผิดชอบ 

ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีภาวะ

ความเปนผูนำ และกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม สงผลใหเปนที่ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และ

สถานประกอบการ 

  1.3.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   1.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 และมี

งานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 99.02 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 
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   1.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีงานทำใน

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

   1.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   2.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

จำนวน 5 ประเด็นการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีชวยแกไขปญหาดานการเรียนรูของ

ผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี

การแขงขันกันสูง สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถพัฒนาตัวเองใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาตัวเองและประเทศชาติ 

   2.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให

ผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน สงผลให

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการไดจำนวนมาก 

  2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

   2.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ 
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ยอดเยี่ยม 

   2.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดรับเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและคุณลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตัวเองและสังคมได 

   2.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาในระบบทวิภาคี แตยังไมมี

การพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน และไมมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง จึงสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   2.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเนนผู

เรียนเปนสำคัญ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการเรียน ตลอดจนพัฒนาผูเรียน

ไดเต็มศักยภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   2.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบ

การ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   2.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู
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เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียน

การสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีสวนรวมใน

การเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง และสามารถทำงานเปนทีมได 

   2.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

  2.2.3) การจัดการเรียนการสอน 

   2.2.3.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 

100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิด

เปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียน

รูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความสามารถในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับ

คุณวุฒิการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางครบถวน ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูที่

ตรงกับแผน ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู และมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
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   2.2.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการ

เรียนรูครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก

หลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน และมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สง

ผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.2.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.2.4.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 

100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน

และรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 

100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี มีขอมูลสารสนเทศ 

เอกสารประจำชั้นเรียน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีวิธีการ

เสริมแรงใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจ และมีการชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล  

   2.2.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนอยางดี โดยมีการ

จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน มีการ

ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความ

มุงมั่นตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู 
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ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ 

  2.2.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   2.2.5.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

มาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน

รอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตลอดเวลา 

นอกจากน้ียังนำผลงานจากการพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนดวย 

   2.2.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการ

พัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรม

จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ  

  2.2.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   2.2.6.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 
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   2.2.6.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมท้ังวิทยาลัย 

   2.2.6.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผู

สอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็ม

ศักยภาพ เพ่ือชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับของ

องคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษา

สามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

  2.3.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   2.3.1.1) ผลผลิต (Output) 

    การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและ

เปนปจจุบัน เพ่ือนำไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการบริหาร

สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวย

งานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.3.2) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

   2.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานที่
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เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

   2.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และส่ิงอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียง

พอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลให

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   2.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบ

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ

คมนาคม ระบบการสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

   2.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความ

ประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี 

เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   2.3.4.1) ผลผลิต (Output) 

    แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็น

การประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีความพรอมและเพียงพอ

สำหรับใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย 

   2.3.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม

และเพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริม

การเรียนรู  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก
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และสถานประกอบการ  

  2.3.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   2.3.5.1) ผลผลิต (Output) 

    ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ 

   2.3.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานของสถานศึกษา จำนวน 180 Mbps สำหรับบริหารจัดการระบบสนเทศให

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัด

เวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการ

เรียนรู เปนท่ียอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

  2.4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2.4.1.1) ผลผลิต (Output) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบการดำเนิน

การครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.4.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพและเปนระบบ ทั้ง

ในระดับ ปวช และ ปวส  

   2.4.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการดำเนินการอยาง

เปนระบบและมีข้ันตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  3.1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   3.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม จำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

   3.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป หรือแผน

ปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช

นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  3.1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

   3.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

   3.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรง

คุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขา

งานระบบขนสงทางราง รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหู

หนาน ของประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา อมตะ 

บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน นอกจากนี้เทคนิคชลบุรียังมีการประเมินผลการดำเนิน
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งานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

  3.1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   3.1.3.1) ผลผลิต (Output) 

    การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการ

ประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการบริการชุมชนและจิตอาสาตลอดทั้งป โดยมุงเนนให

บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยมีสวนรวมในการทำกิจกรรม  

   3.1.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  3.2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   3.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนในระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 55 ผลงาน มีผลงาน 

ท่ีไดรับการคัดเลือกไปรวมการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 11 ผลงาน 

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงมี

คุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

   3.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

และงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน และเขารวมการประกวดแขงขันในเวทีตาง ๆ และ

มอบใหชุมชนเพื่อใชประโยชนได 

   3.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐท่ีมอบใหกับชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช
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ประโยชนได ทำใหคนในชุมชนใหความชื่นชมและใหการยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี 

 

1.2 จุดเดน 

 1.2.1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทั้ง

ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมี

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำและศึกษาตอในระดับสูงจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร 

หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ โดยไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศ ดันดับ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดแก ทักษะงานทำหุนจำลอง และทักษะมาตรวิทยามิติ ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพระดับระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 

2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน และไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ระดับภาค ไดแก ทักษะงานทำหุนจำลอง ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ทักษะเขียนแบบ

เครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ทักษะงานฝกฝมือ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม และทักษะ

ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-CAM) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

 1.2.2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัด มีการสรางเครือ

ขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีปจจัยพื้นฐาน

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งวิทยาลัย ฯ เพื่อการใช

งานดานสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบบริหารจัดการ 

RMS2021 มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

 1.2.3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เชน การบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดานระบบขนสง
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ทางรางกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับบริษัท ปริ๊งซ เฉิงซาน ไทร ประเทศไทย จำกัด ในรูปแบบอีอีซีโมเดล (EEC-

Model Type A) โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Project กับ

บริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โครงการจัดการศึกษารวมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

จำกัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบ EEC – Model 

Type A โครงการจัดการศึกษารวมกับ บริษัท ทรานส ไทย เรลเวย จำกัด ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอม

บำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ บริษัท นิวเรลโรดเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุม

และซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่ง 

(Chongqing Vocational of Public Transportation) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสง

ทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน (Hunan Vocational College of 

Railway Technology) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวม

กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเฉิงตู (Chengdu Vocation and Technical College) ในสาขาวิชาเทคนิค

ควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟจ้ีหลิน 

(Jilin railway technology college) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเทียนจิน (Tianjin electronic 

information college) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ทวิวุฒิรวมกับ สถาบันเทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง (Chongqing Technology and Business Institute : 

CQTBI) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศฉางโจว (Changzhou college of information technology) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดการศึกษา รวมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จำกัด ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและสาขา

วิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรียังดำเนินการจัดโครงการ

ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง ภายใต

โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของภาค

อุตสาหกรรมและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

 1.3.1 ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

 1.3.2 เพ่ิมจำนวนผูเรียนที่มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

 1.3.3 ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
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องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 1.3.4 วิทยาลัย ฯ ควรมีการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อใหผูเรียน

มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนทักษะท่ีสำคัญตอการดำรงชีวิตทางสังคมในโลกของงานอาชีพใน

ปจจุบัน 

 1.3.5 สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

 1.3.6 การนำผลจากการพัฒนาตนเองของครูผูสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงาน

จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร ยังมีจำนวนนอย 

 1.3.7 ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบริการชุมชนและจิตอาสาใหครบทุกแผนกวิชา 

 1.3.8 ควรดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขา

วิชาและภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.3.9 ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา 

 1.3.10 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหมาก

ข้ึน 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1.4.1 จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการสราง

ความเขาใจกับผูปกครอง 

 1.4.2 สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

 1.4.3 จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 1.4.4 ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสมัยใหม ใน

ศตวรรษที่ 21 

 1.4.5 จัดโครงการสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 1.4.6 จัดโครงการเพ่ือกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

และการสรางผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผย

แพรมากข้ึน 

 1.4.7 จัดโครงการใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชนและจิตอาสา 

 1.4.8 ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชา
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และภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.4.9 ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทุกแผนกวิชา 

 1.4.10 จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษา 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมุงเนนการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการมีจิต

อุตสาหกรรม 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 สามารถผลิตและพัฒนาผูเรียนมีความสามารถตรงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีปริมาณไมนอยกวาเปา

หมายที่กำหนด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 

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

และ 3) สาขาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง 

 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

การเตรียมความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการแขงขันในเวที โลก จำเปนที่

จะตองมีการวางแผนและพัฒนาทางดานกำลังคนใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และมีความ

สามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุค การคาเสรี 

ซ่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปาหมาย ของประเทศ

ท่ีมุงเนนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและขับเคลื่อนกลุมคลัสเตอรและอุตสาหกรรมราย สาขาใหเกิด

ความเขมแข็ง รวมท้ังสรางกรอบการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมตรงตามความตองการของ ภาคอุตสาหกรรม

โดยแทจริง โดยในการวางแผนการพัฒนากำลังคนจำเปนตองมีขอมูลทางดานประเภทของ สถานประกอบการ 

คุณลักษณะของกำลังคนที่ตองการ ขอมูลและความตองการแรงงานหรือการขาดแคลน แรงงานของสถาน

ประกอบการเพ่ือใหสามารถพัฒนากำลังคนตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม เปาหมายของประเทศ (S-

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

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและทองเที่ยว เชิงสุขภาพ 4) อุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม 
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7) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 8) อุตสาหกรรมขนสงและ การบิน 9) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 10) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ11) โครงสรางพื้นฐาน จากการศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความตองการแรงงานตั้งแตป 

2563 – 2567 มีปริมาณจำนวนรวมทั้งสิ้นกวา 2.24 ลานคน ซึ่งสามารถแบงออกเปน ป 2563 มีความตองการ

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

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ใน

อุตสาหกรรมทุกประเภทจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่ มีความรู ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับประเภท

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 11 ประเภท พบวาใน พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตองการแรงงานมาก ที่สุด จำนวน 24,596 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยานยนต

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

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพตองการแรงงานมากที่สุดเชนเดียวกับ 

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

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

 กระทรวงศึกษาธิการโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการอาชีวศึกษา โดยมุงเนนจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลัง 

แรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความ 

ตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย 

สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีใชในปจจุบัน โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร ภาษาตาง

ประเทศ นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติ (Hand-on 

Experience) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการพัฒนาแบบเขมขน รวมทั้งการใชแพลตฟอรมดิจิทัล เพื่อการเรียน

รู เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ภายใตศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศการ อาชีวศึกษา 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อใหการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2 ตอบสนอง

ความตองการของภาคประกอบการอยางแทจริง ในสาขาที่สอดคลองนโยบายการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปา

หมายตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อ่ืน ๆ 

ท่ัวประเทศ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ 

สอดคลองกับความตองการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ของประเทศ มีสถานศึกษา ใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 913 แหง แบงเปนสถานศึกษา

ของรัฐ จำนวน 429 แหง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน 484 แหง มีผูเรียนอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 

1,351,113 คน แบงเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 650,997 คน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้น
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สูง จำนวน 348,462 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8,700 คน และ หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร นอกระบบอ่ืน 

จำนวน 342,954 คน 

 ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของการ จัดการ

ศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทท่ีแตกตางกันตามพ้ืนที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคลองกับทิศทาง การพัฒนา

ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงไดกำหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู ความเปนเลิศทางการ

อาชีวศึกษา Excellent Center ทั้งในสถานศึกษาตนแบบทั่วประเทศ และสถานศึกษา ในกลุม EEC ซึ่งวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาหนึ่งในโครงการดังกลาวที่ไดรับมอบนโยบายนี้ โดยมีวัตถุประสงค คือ ผลิตและ

พัฒนากำลังคนระดับกลางเรงดวนในสาขาที่เปนความตองการ ของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดย

ความรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมแข็ง เพ่ิมกำลังคน กลุมนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาสูกลุม

อุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจาก Digital Disruption เรงยกระดับคุณภาพกำลังในกลุมผู

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผูอยูในภาคแรงงาน ใหมีสมรรถนะใหม ทักษะใหม โดยกระบวนการสราง New 

Skill, Up Skill และ Re Skill พัฒนาสถานศึกษา ตนแบบเพ่ือการขยายผลการผลิตและพัฒนากำลังคนอยางมี

กรอบและทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และความตองการของสถาน

ประกอบการ ตลอดจนมีการบริการจัดการ อาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ บูรณาการทรัพยากรและความรวมมือ 

(Strategic Alliance)  

 

4.2 วัตถุประสงค 

 4.2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 

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

ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

 4.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการสงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนไดเขาเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

โดยผูเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 

 4.3.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 4.3.2 จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่ 

 4.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

 4.3.4 จัดซื้อ จัดจางวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการดำเนินโครงการ 

 4.3.5 ดำเนินงานตามโครงการ  
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 4.3.6 ประเมินผลโครงการ 

 4.3.7 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

4.4 ผลการดำเนินงาน 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาที่มีศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

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

สาขาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง  

 

4.5 ประโยชนที่ไดรับ 

 4.5.1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไดเปนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 

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

ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

 4.5.2 เปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีผูเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยผูเรียนไดรับโอกาสและความ

เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

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

  โทรศัพท 038485202  โทรสาร 038485205

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

  ประวัติสถานศึกษา

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

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

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

 

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

หรือโรงเรียนการชางสตรีเดิมเพราะอาคารเรียนยังสรางไมเสร็จ ศิษยเการุน 2482 มีจำนวน 37 คน รับนักเรียนที่จบ

ประถมปท่ี 4 กำหนดเวลาเรียน 3 ป มีนายประสาท มากทรัพย รักษาการครูใหญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2482. 

สรางอาคารเรียนหลังใหมเสร็จ จึงยายไปเรียนที่โรงเรียนชางไมชลบุรี สถานที่สรางเชาวัดอรัญญิกาวาส (วัดปา) มีโรง

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

 

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

 

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

มัธยมศึกษา ปที่ 3 

 

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

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

โรงงาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางไฟฟา ชางวิทยุโทรคมนาคม ชางกอสราง แผนกตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือจาก

โครงการดานเครื่องมือ เครื่องจักร ผูเชี่ยวชาญ และใหทุนครูไปฝกงานตางประเทศ ทำใหกิจการในการศึกษาของ

โรงเรียนเจริญขึ้นมาก 

 

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

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

คาเครื่องมือ เครื่องจักร กับคาครุภัณฑ เปนเงิน 25 ลานบาท และชวงเปนโรงเรียน การชางชลบุรี ปกหนาอกเสื้อ 

ชบ.5 ธงประจำสถานศึกษา น้ำเงิน-ขาว โดยยายจากที่ตั้งเดิม ซื้อที่ดินสรางอาคารใหมที่ ตำบลหนองชาก อำเภอ

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

ไร 

 

     ป พ.ศ. 2511 บริษัทจุนโซ ซากากุระ ใหออกแบบสรางอาคารตาง ๆ ทั้งหมดและไดจัดสงครูหัวหนาโรงงานทั้ง 

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

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

กอสราง นายมานิต สุโธ 

 

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

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา (กพอ.) 

 

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

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

เทคนิคชลบุรี" ปกหนาอกเสื้อ ทนช. 

 

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

 

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

ถูกเปลี่ยนชื่อเปน"วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาเขต 1" ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา เรื่อง การรวมสถานศึกษา

เพ่ือจัดตั้งเปนวิทยาลัย โดยการรวมโรงเรียนเทคนิคชลบุรี และโรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี โดยแยงเปน 2 วิทยาเขต 

คือ วิทยาเขต 1 ไดแก โรงเรียนเทคนิคชลบุรี วิทยาเขต 2 ไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี ทั้ง 2 วิทยาเขตรวมกัน
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ตั้งเปน "วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี"  

 

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

  การจัดการศึกษา

       วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  สภาพชุมชน

       วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งอยูบานเลขที่ 207 หมู 3 ถนน บานบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอบานบึง ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่สำคัญใน

ชุมชน คือ ประเพณีว่ิงควาย และประเพณีแหเทียนพรรษา สวนใหญรอยละ 90 พูดภาษากลาง จากการสำรวจ

ขอมูลพ้ืนฐานพบวา แรงงานดานการเกษตรสวนใหญเปนแรงงานตางดาว และแรงงานสวนใหญทำงานอยูในโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

  สภาพเศรษฐกิจ

       อาชีพหลักของประชาชนในเขตตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี คือ การทำไรออย ไรมัน

สำปะหลัง สวนมะพราว สวนปาลม ทำนา สวนมะมวง เลี้ยงโค สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปนตน และปจจุบันยังมีโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพรับจางตามโรงงานอุตสาหกรรม

  สภาพสังคม

  การศึกษา     

     ตำบลหนองชากมีโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ไดแก 

      1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองชาก 

      2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองชาก 

      3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเขิน 

      4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเน่ืองจำนงค 

     มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 4 แหง คือ 

       1. โรงเรียนวัดหนองชาก 

       2. โรงเรียบานหนองเขิน 

       3. โรงเรียนเฮงฮ้ัว 

       4. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

      และมีวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนน 1 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 



30/9/65 14:36 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0066 29/122

      มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 12 จำนวน 1 แหง คือ ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการ

ศึกษา 12  

 

สาธารณสุข 

     เทศบาลตำบลหนองชาก มีสถานบริการสาธารณสุขใหการดูแลรักษาและบริการประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 

1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองเขิน 

 

อาชญากรรม 

     เทศบาลตำบลหนองชาก มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แหง คือ ที่พักสายตรวจประจำตำบลหนองชาก
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 544 0 39 583

ปวช.2 455 36 73 564

ปวช.3 444 27 50 521

รวม ปวช. 1443 63 162 1668

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 217 118 335

ปวส.2 289 114 403

รวม ปวส. 506 232 738

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 765 383 50.07

ปวส.2 398 345 86.68

รวม 1163 728 62.60

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 671 413 61.55

ปวส.2 480 381 79.38

รวม 1151 794 68.98

  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
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 77 77 77

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 2 - -

ครูพิเศษสอน 31 31 31

เจาหนาที่ 25 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
13 - -

รวม ครู 114 114 114

รวมทั้งสิ้น 160 114 114

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 11 12 23

พาณิชยกรรม 1 1 2

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0
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ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 13 14 27

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 12

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 4

อาคารอื่น ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 25

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 8941580.00

งบดำเนินงาน 26608400.00

งบลงทุน 5950000.00

งบเงินอุดหนุน 6194800.00

งบรายจายอื่น 500000.00

รวมทั้งสิ้น 48194780.00
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

  อัตลักษณ

  รูจริง ทำได เขาใจชีวิต

  เอกลักษณ

  สงเสริมอาชีพสูสังคม

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

   เปนองคกรที่มุงม่ันจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแตระดับฝมือ ระดับ

เทคนิค ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความ

กาวหนาของเทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ

  พันธกิจ

   1. มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและเปน

คนดีของสังคม 

 2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผูสำเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช 

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนใหตรงกับความตองการของ

สถานประกอบการ 

 4. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอความ

กาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 5. สนับสนุนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาดานตาง ๆ 

  เปาประสงค

   เพ่ือผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก 

 1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 

และทักษะทางปญญา 
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 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทำงานรวมกับผูอื่น การจัดการ การพัฒนางาน และทักษะในศตวรรษที่ 

21 

 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 

  ยุทธศาสตร

   1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดนการอาชีวศึกษา 

 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ

   พันธกิจท่ี 1 มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะท่ีถูกตอง และมีความรูคูคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่

ดีและเปนคนดีของสังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 ผลิตกำลังคนรวมกับสถานประกอบการ ใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และความตองการกำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ ควบคูคุณธรรม เปนคนดีของสังคม 

  กลยุทธท่ี 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

 พันธกิจท่ี 2 สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหมของผูที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. และ ปวส. 

โดยใชหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน/สะสมหนวยกิต/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผูสำเร็จการ

ศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใช ประกอบดวย 3 

กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานตองการ 

  กลยุทธท่ี 2 เปดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยมเพิ่มขึ้น 

  กลยุทธท่ี 3 เปดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาตาง ๆ ที่ผูเรียนตองการ

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคนใหตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
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  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการดานบริหาร 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

 พันธกิจท่ี 4 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการที่ทันตอ

ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามวุฒิวิชาชีพ 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานตางประเทศ 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 พันธกิจท่ี 5 สนับสนุนผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาดานตาง ๆ ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 

  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย 

  กลยุทธท่ี 4 ฝกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลยุทธท่ี 5 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและฝายบริหารจัดการ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม สถานีเติมลมพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม กังหันน้ำเติมอากาศโซลา

เซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบจัดการฐานขอมูล

ศูนยพฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อ

ปองกันการระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ระบบมินิสมารทฟารมตู

โรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ เนคเทค สวทช.

การแขงขัน Cabling Contest ป

8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนุสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาตนแบบการพัฒนาชุด

การเรียนการสอนออนไลน (VEC

Online Course)

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาทรงคุณคาใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (EEC-HDC)

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาท่ีใหความรวมมือในโครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพื่อการ

จัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการ

ศึกษาขนพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาท่ีมีผลอัตราสวนการเขาเรียนเฉล่ียสูงสุดในทุกหลักสูตร
ชนะ

เลิศ
ชาติ

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงช้ินงาน
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร PLC

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียน

แบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝกฝมือ
ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภิญโญ ขำประดิษฐ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอนุชา เพชรทอง 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีปริญญา เต็มรักษ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิษณุ รักษาศีล 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภมรศิริ บุญรังษี 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

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

นายสันติ ลูกลิ้ม 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันศิริ แสงชัจจ 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสันศิริ แสงชัจจ 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุนันทนุช มีแสง 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนิทัศน วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอำนวย เหิมขุนทด 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอัฐษนันท ลัทธิรมย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอภิชาติ อนุกูลเวช 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นางจินตนา ยงทัศนีย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวเอ้ือมพร ทองเย็น 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายทนงศักดิ์ ปนคลาย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสันศิริ แสงชัจจ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสมศักดิ์ วรรณชนะ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุภชัย ศรีนวล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นางโยทะกา พลรัตน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสาโรจน ตระกูลพรงาม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุพจน ธนะวีระวงศ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายนุกูล แกวกลม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุทธิกร สมทรง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปาริชาต จันทรประเสริฐ

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสาธิต วรรณสุทธ์ิ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเรืองศักดิ์ เจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายนพดล พงศพัชรา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี



30/9/65 14:36 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0066 46/122

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมานพ นิยุตรานนท 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุพจน เกียรติชนานุกูล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายไพพยนต นันทะแสน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายมาโนช รังษีมณีรัตน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวดาราวัลย ผานสำแดง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาววศิชญา อดุลยชัยเจริญ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางเยาวภา บุญถนอม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเทพฤทธ์ิ พลเดช 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นายสุนทร นพวิง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายนที คิมหันตา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายภคพล ปนแกว 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายปราโมทย กรองกาญจนกุล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายพาณิชย ธงชนะ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวนุชนันท ทีปกากร 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายมงคล ยินดี 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวัฒนา ปนประไมย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายธันวา ชื่นนิยม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปนแกว เอี่ยมใส 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปรารถนา อินทรวิมาน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายพงศธร หวลสวาสดิ์ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นางสาวขวัญเรือน ศรีสลุง 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางโสภา นันทะแสน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายสุรศักดิ์ ทองระอา 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวธนัฐวดี ผดุงศิริกุลชัย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวนิภาพร เจริญสุข 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาววิสา โฉมกาย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวพรศิริ เครือคำ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวอรพรรณ จิตตรัตนธรรม

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวปาริชาติ บุญหนัก 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

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

นางสาวอริสรา โรจนานรเศรษฐ 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวสุทธิดา อุดนอก 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวสุพิชญ ยายอย 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายวีรพงษ พิมพใจชน 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายประจบ ชื่นนิยม 

ครู อาจารย และบุคลากร "ดี

เดน"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

การแขงขัน Cabling Contest

ป 8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายณรงคชัย กลิ่นทองทิพย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



30/9/65 14:36 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0066 51/122

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวรัตนมาศ จุลมาศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชานนท วัชระปารมย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมงคล ยินดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสันติ ลูกลิ้ม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงช้ินงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบรรลือ จันทรศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระศักดิ์ เดือนแจม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุปาณี วงคพระจันทร 

รางวัล "Excellent Teacher

4.0"

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพล หมายม่ัน 

ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพล หมายม่ัน 

ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพชรกฤต ฉ่ัวเจริญ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

ืทักษะงานยานยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤษณะ บุญสอาด 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาท่ีรอยตรีพิมาย จุกสีดา 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเกศิณี เปรมบำรุง 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเกศิณี เปรมบำรุง 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดร 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนุชนาถ อิ่มอาษา 

ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนุกูล แกวกลม 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวย

คอมพิวเตอร

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมานพ บุตรแวว 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร (CAD-CAM)

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอติชาต หม่ันอุตสาห 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพันธุทิพา วิเชียรชัยยะ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปฎิวัฒน อรรถนาถ 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุณิสา ภูกำจัด 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤษฎา เรือนทองดี 

ืทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดวงพร ศรีสวัสดิ์ 

ทักษะการออบแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมงคล หุนดี 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเล

คอนโทรลเลอร PLC

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุภชัย ศรีนวล 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนท 

ทักษะงานฝมือ
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามลคล 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิบูลย ดวงเงิน 

ทักษะประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงคชัย กลิ่นทองทิพย 

ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวสันต วงษานุศิษยฺ 

ทักษางานคอนกรีต

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ทักษางานกลึงชิ้นงาน
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

ทักษะงานวัดละเอียด

รอง

ชนะเลิศ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสชญา คงการุณ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดาราวัลย ผานสำแดง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวภัสพร ชัชวาล 

ทักษะงานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเมธา เกิดแกว 

ทักษะงานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือศีรษะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร (CAD-CAM)

รอง

ชนะเลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพันธุทิพา วิเชียรชัยยะ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รอง

ชนะเลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดวงพร ศรีสวัสดิ์ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดวงพร ศรีสวัสดิ์ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมงคล หุนดี 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมานพ นิยุตรานนทฺ 

ทักษะงานฝกฝมือ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสชญา คงการุณ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชานน วัชระปรารมย 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดาราวัลย ผานสำแดง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมานพ บุตรแวว 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร (CAD-CAM)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพันธุทิพา วิเชียรชัยยะ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวดวงพร ศรีสวัสดิ์ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมงคล หุนดี 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสชญา คงการุณ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชานน วัชระปรารมย 

ทักษะงานทำหุนจำลอง

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวดาราวัลย ผานสำแดง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเมธา เกิดแกว 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกษมา เจริญศรี 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวย

เทคโนโลยีสแกนใบหนา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวย

เทคโนโลยีสแกนใบหนา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวย

เทคโนโลยีสแกนใบหนา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวเอมอร สิมาทอง 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวย

เทคโนโลยีสแกนใบหนา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ ผิวผอง 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวย

เทคโนโลยีสแกนใบหนา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวอินทิรา เอี่ยมเดช 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวเอมอร สิมาทอง 

ระบบตูเก็บโน็ตบุกอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุธิดา ผมทอง 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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นางสาวรัตนาภรณ ผิวผอง 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวภูริชญา เทพิน 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไพฑูรย เหลืองเรณูวลัย 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวัฒนา ปนประไมย 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกฤษณะ บุญสอาด 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐพล หมายม่ัน 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสชญา คงการุณ 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวพรทิพย ยิ้มประเสริฐ 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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นายพาณิชย ธงชนะ 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายสมชาย เครืออยู 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายคเณศ เชี่ยวชาญ 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศราวุฒิ จาบทะเล 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสชญา คงการุณ 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติชาต เครือจันทร 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

วาท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวีระศักดิ์ เดือนแจม 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒนกุลชัย 

เครื่องจำลองระบบคัดแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพีรพงษ หงษโต 

เครื่องจำลองระบบคักแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชัชวาลย สุขกองวารี 

เครื่องจำลองระบบคักแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวเกศิณี เปรมบำรุง 

เครื่องจำลองระบบคัดแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

เครื่องจำลองระบบคัดแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ ธนวัตนกุลชัย 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application

CTC Digital Library

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application

CTC Digital Library

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวเกศิณี เปรมบำรุง 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application

CTC Digital Library

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเอกชัย ภมรสุขนิรันดิ์ 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application

CTC Digital Library

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

Motion Graphic วิธีการใชงาน

Application CTC Digital Library

นายนพดล พงศพัชรา 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application

CTC Digital Library

รางวัล

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

นายนิทัศน วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนิทัศน วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอำนวย เหิมขุนทด 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจุมภฎ ชูศักดิ์เจริญ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอัฐษนันท ลัทธิรมย 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอภิชาติ อนุกูลเวช 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางจินตนา ยงทัศนีย 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุนทร นพวิง 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางเยาวภา บุญถนอม 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธ์ิ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเทพฤทธ์ิ พลเดช 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายไพพยนต นันทะแสน 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางจันทรา ทีปกากร 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ผายสนับสนุนการศึกษาดี

เดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายประจบ ชื่นนิยม 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ฝายสนับสนุนการศึกษาดี

เดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอรพรรณ จิตตรัตนธรรม 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ฝายสนับสนุนการศึกษาดี

เดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ฝายสนับสนุนการศึกษาดี

เดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวมาลีวิภา เทศพุม 

คนดีศรีอาชีวศึกษา ฝายสนับสนุนการศึกษาดี

เดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิทธิชัย คำสี 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิวัฒน ไอริยะลาพงษ 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิพัฒน วิริโยฬาร 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ธีระวัช เข็มกลัด 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

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

นายธนพงษ ดำเนินงาม 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายตอรัก จำนงคผล 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชนกพล ไชมา 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชิษณุพงษ สวัสดิ์วงษ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ ศักดาขจรเกียรติ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ เมฆาวณิชย 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอรรครล จาริชานนท 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายวิศรุต สกุลเจริญมาศ 

สถานีเติมลมพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวปวิดา พัฒนาพรชัย 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน มูลกลัด 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไกรวิชญ แซลิ้ม 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสิลิลทิพย บาลวงศา 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

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

นายประกิจ พลูทวีป 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกิตติชัย วานิช 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายรพีพล เนื่องจำนงค 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจารุวิชญ อาลัยกลาง 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนครินทร ทองดารา 

กังหันน้ำเติมอากาศโซลาเซลล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศุภโชค วาจาคำ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวพัชราพร แสงอรุณ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศิวัช ยอดสำอาง 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจิรวัฒน สงวนมงคลเดช 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติศักดิ์ แจงสนาม 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวศุภรดา ทิศกระโทก 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวพัชราภรณ แสงระงับ 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวอัญชลี กาทำมา 

ระบบจัดการฐานขอมูลศูนย

พฤกษศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนวัฒน มูลกลัด 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายไกรวิชญ แซลิ้ม 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสิลิลทิพย บาลวงศา 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายประกิต พลูทวีป 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกิตติชัย วานิช 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายรพีพล เนื่องจำนงค 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชุติพนธ พนภัยพาล 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายจารุวิชญ อาลัยกลาง 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนครินทร ทองดารา 

อุปกรณลดการสัมผัสเพื่อปองกัน

การระบาดเชื้อโควิด 19

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอภิชาติ สีทน 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายชยพล สาลีผล 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิพัฒน บัวขาว 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายณภัทร จุทัยรัตน 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวสุทธิดา ขำเจริญ 

ระบบมินิสมารทฟารมตูโรงเห็ด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภัคธร เกตุแกว 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายณัฐพงษ ประสมทรัพย 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.

นายทวีชัย เมนขำ 

การแขงขัน IoT Hackathon

2021 Gen R

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เนคเทค สวทช.
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

การแขงขัน Cabling Contest

ป 8

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอนุสรณ จามจุรี 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นางสาวอภิสรา แกวจินดา 

เครื่องปอกฉนวนไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายภัทรพงษ ชัยภักดี 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายเจษฎาภร วริชล 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสง

อาทิตย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายอติศักดิ์ ลายประดิษฐ 

ระบบนิเทศการฝกงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

นายกฤษณะ พลภักตร 

การแขงขันวิชาชีพ ทักษะงานวัด

ละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนาวุฒิ บุตรแสง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเวทธา ศรีวิจิตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนราธิป แสงประสิทธิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายยศกร นนทศิริ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายรัฐธรรมนูญ วิเศษสุนทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศุทธินี เทพวงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวปุณยาพร ศรีชนะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพีรกานต พรไพศาลศิลป

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การทำหุนจำลอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวญาณิศา เคาโคตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวหฤทัย คงประเทศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ พลอยงาม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ พลอยงาม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบูรพา สุขสวัสดิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายออง จันทรทิพย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวัชรพล วันเจริญ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การออกแบบระบบไฟฟาและ

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปรมินทร ภากุดเลาะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

งานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิสิษฐ นพนาคร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจารุวิทย อาลัยกลาง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชุติพนธ พนภัยพาล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

มาตรวิทยามิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนภสินธุ วงศศรุตวาณิช 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิชาติ สีทน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเกียรติอนันต จิตติเรือง

เกียรติ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทินภัทร จิตตบุญ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายฉัตรณรงค คุมบาน 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล บุญตา 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสิทธินนท ธัญวรรัตนกุล 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

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

นายพรช ประเสริฐสุข 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสิปปกร แสงทอง 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเนตรดาว วงศศรีสวัสดิ์ 

การแขงขันหุนยนต MCOT-ABU

"ดวลธนูสะทานฟา ทาผูกลาสู

แดนมังกร"

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิเชษฐ ชาลีผล 

ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐภรณ ศรนรินทร 

ทักษางานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายซีรอต สาละมอ 

ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรุงโรจน ไชยยศยิ่ง 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบุลากร มากชวย 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธัญวรรธน รุงไพรวัน 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิศรุต มิ่งสอน 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภกรณ สีเขียว 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยอด 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงศกร ปริปุณณะ 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงศธร ปริปุณณะ 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกชัย ประไพศรี 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา สุขประเสริฐ 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพล สวางศรี 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกพล สวางศรี 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอัครชัย พงษรัตน 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศิวกร เดือนเพ็ญ 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิพล ขจรรัตนานนท 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพรพิพัฒน กิ่งแกว 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรนันท อนงครัศมี 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน บุตรศรี 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภกฤษณ ทองคำ 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพรเทพ ธรรมรักษา 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิศรุต แจมศรี 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพรรณภัสสร แซตั๊น 

ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพลภัส อาจระยะพันธ 

ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัตติกาล สิงไซร 

ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกาญจนา วิเชียรพงษ 

ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศักรินทร ไพรหงษ 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไกรวิชญ ฉิมงาม 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกร รุจิรเวทย 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกองภพ แพนอย 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีระพงศ สมบูรณ 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีระพงศ สมบูรณ 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา หริ่งซ้ือ 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศดิส เชาวเวียง 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรเมศวร เนื่องจำนงค 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฮะมนี เทียรา 

ทักษะกทารเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายตะวัน แซจัง 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัชชานนท เกลาเกลี้่ยง 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร เสียงสังข 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมาริษ บุญญาพงศ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวานุษิต ทิพยแกว 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวานุษิต ทิพยแกว 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนโชติ แจมรุจี 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายว่ีรพงษ บัวละพันธ 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GMAW
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายว่ีรพงษ บัวละพันธ 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GMAW
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนพัฒน สากร 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรัญ พรหมสุรินทร 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธนา สุขสงวน 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธร ขวัญบัว 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิวัฒน ไอริยะลาพงษ 

ทักษะการเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรพล โชติสกุลงาม 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอภิสรา แกวจินดา 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไตรวิทย ทับพุม 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธันวา ศรีสังข 

ทักษะการติดตงไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนุภัทร กาญจนภิญโญ 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอติวุฒิ มีกะจิตร 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณะ นาวีอุปถัมภ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวงศธร วาสนาเสถียร 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพรรณศักดิ์ เสมอวงษ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรพัส นอยบัวงาม 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเล

คอนโทรลเลอร PLC

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ยายจิรภาส ขามโนนวัด 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเล

คอนโทรลเลอร PLC

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรวัต ชางสมบูรณ 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนโชติ กานจักร 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจินตนา ไทรทอง 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจษฎา ศรีสมศักดิ์ 

ทักษะงานฝมือ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพงศ มงคลเมธากุล 

ทักษะงานฝมือ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพชรพล สวัสดีมงคล 

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิชาต สีทน 

ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพาณิภัค ทองดอนกุม 

ทักษะประมาณราคางานกอนาง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิทวัช มั่นคง 

ทักษะประมาณราคางานกอนสราง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปณณทัต ศิริธร 

ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายฐาปกรณ ใจดี 

ทักษาการสำรวจเพ่ือการกอสราง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐชภูมิ สิงไซร 

ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปุริศร รัตนกิจ 

ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสะรายุทธ พรมมี 

ทักษะงานคอนกรีต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปญญพล มานะ 

ทักษะงานคอนกรีต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสวิตต ไวยศรีแสง 

ทักษะงานคอนกรีต

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเขมณัฐ ดาศรี 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ ครุธแกว 

ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุพศิน นันรัมย 

ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธิป สันติวนกุล 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธิป สันติวนกุล 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุธ ดีรัศมี 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงษพิสิษฐ ประสงคเศษ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพลพล ไกรสี 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐาปรีย จรวรรณ 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรอุมา มุงยุทธกลาง 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัลยากร ขำเจริญ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรรษณิษา แซอึ้ง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ เต็มศิริ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรายุ พูลเกลี้ยง 

ทักษะงานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอนณ เท่ียงบางพลี 

ทักษะงานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐสิทธ์ิ ศิริโยธา 

ทักษะงานติดตั้งและตรวจสอบทางรถไฟ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวัชรพงษ พงศาปาน 

ทักษะงานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือศีรษะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนฤพนธ หรือเฮงใช 

ทักษะงานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือศีรษะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกฤต นวพงศอนันต 

ทักษะงานติดตั้งระบบจายไฟแบบเหนือศีรษะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศักรินทร ไพรหงษ 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา หริ่งซ้ือ 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมาริษ บุญญาพงศ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวานุษิต ทิพยแกว 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนโชติ แจมรุจี 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณะ นาวีอุปถัมภ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวงศธร วาสนาเสถียร 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพรรณศักดิ์ เสมอวงษ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรพัส นอยบัวงาม 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC

ชนะเลิศ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรภาส ขามโนนวัด 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC

ชนะเลิศ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพงศ มงคลเมธากุล 

ทักษะงานฝกฝมือ

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเขมณัฐ ดาศรี 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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นายภูษิต จิตพูลผล 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธิป สันติวนกุล 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุธ ดีรัสมี 

ทักษะมาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงษพิสิษฐ ประสงคเศษ 

ทักษามาตรวิทยามิติ
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพลพล ไกรสี 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐาปนีย จรวรรณ 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรอุมา มุงยุทธกลาง 

ทักษะงานทำหุนจำลอง
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัลยกร ขำเจริญ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรรณณิษา แซอึ้ง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ เต็มศิริ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศักรินทร ไพรหงษ 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา หริ่งซ้ือ 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวัชรากร วิเชียร 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM)

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมาริษ บุญญาพงศ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวานุษิต ทิพยแกว 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนโชติ แจมรุจี 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณะ นาวีอุปถัมภ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวงศธร วาสนาเสถียร 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพรรณศักดิ์ เสมอวงษ 

ทักษะการออบแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรพัส นอยบัวงาม 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรภาส ขามโนนวัด 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเขมณัฐ ดาศรี 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภูษิต จิตพูลผล 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนาธิป สันติวนกุล 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุธ ดีรัศมี 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงษพิสิษฐ ประสงคเศษ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพลพล ไกรสี 

ทักษะงานทำหุนจำลอง

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐาปนีย จรวรรณ 

ทักษะงานทำหุนจำลอง

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรอุมา มุงยุทธกลาง 

ทักษะงานทำหุนจำลอง

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัลยกร ขำเจริญ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรรษณิษา แซอึ้ง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิศักดิ์ เต็มศิริ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอนณ เท่ียงบางพลี 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนฤพนธ หรือเฮงใช 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐสิทธ์ิ ศิริโยธา 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกฤต นวพงศอนันต 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวัชรพงษ พงศาปาน 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจิรายุ พูลเกลี้ยง 

ทักษะระบบขนสงทางราง

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกิจ ทองหลอ 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี

สแกนใบหนา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายนรภัทร จิรเศรษฐสิริ 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี

สแกนใบหนา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายณภัทร จุทัยรัตน 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี

สแกนใบหนา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชราภรณ แสงระงับ 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี

สแกนใบหนา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายทศวัฒน งอยแพง 

ระบบตรวจสอบขอมูลนักเรียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี

สแกนใบหนา

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นางสาวนุชจรีย ลุงพนธ 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชยพล สาลีผล 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนกร ปญญาปุญญรัตน 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายดวงตะวัน ภูดานงัว 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายรพีภัทร ใจบุญ 

ระบบตูเก็บโนตบุกอัจฉริยะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอภิภช จันทรศรี 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธนพัต นวลละออง 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายยอด 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย กินนร 

สถานีเติมลมจากพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุธ ดีรัศมี 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคณาวุฒิ งามเสมอ 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจารุเดช สวางธัม 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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นายจารุเดช สวางธัม 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายฐิตินันท ริงาม 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปติวัฒน ศรีนะ 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปตุกรณ ศรีนะ 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายระวีวัฒน จันทรกลา 

เครื่องยอยสลายกิ่งไม

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎากร แกวชมภู 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฎากร แกวชมภู 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายพงษพิสิษฐ ประสงคเศษ 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา หริ่งซ้ือ 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายอรรถพร ภูริชินโชติ 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจารุเดช สวางธัม 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายคณาวุฒิ งามเสมอ 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายไตรภพ แซตั้ง 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอธิป ชินทอง 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายฐิตินันท ริงาม 

เครื่องเจาะดิน(Earth Drilling Machine)

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศราวุธ ดีรัศมี 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายสนธยา หริ่งซ้ือ 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจุฬารัตน ขาวดอน 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ พรรณสนธิ 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ พรรณสนธิ 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายดิศสกุล แสงมาลย 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายจตุพงศ คำทวี 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายปรารถนา แกวนอก 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายตฤณโกมล โกมลวาทิน 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายธีรชัย สถิตยมั่น 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศิรสิทธิ์ ศิริตรัย 

หุนยนตฆาเชื้อ UVC

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรนันท อนงครัศมี 

เครื่องจำลองระบบคัดแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายกฤตภาส กิมสุวรรณ 

เครื่องจำลองระบบคัดแยกสีจากความเขมวัสดุ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายศุภกฤษณ ทองคำ 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application CTC

Digital Library

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

นายชัยวัฒน บุตรศรี 

Motion Graphic วิธีการใชงาน Application CTC

Digital Library

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 1.1 ดานความรู 

  1.1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

   1.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   1.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนผูระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขางานของตนเปนอยางดี จนสามารถผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดในครั้งแรก   

   1.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดาน

ความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร อยูในระดับ ดีเลิศ 

ทำใหไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีเขาทำงาน 

  1.1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
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   1.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)ไ 

ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร ในปการศึกษา 2564 ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 41.23 มีระดับคุณภาพ กำลัง

พัฒนา 

   1.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ใหความตระหนักในการมอบนโยบายใหปรับ

รูปแบบการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมากข้ึน และมีการดำเนินจัดเรียนเสริมเพื่อใหผู

เรียนไดมีทักษะเพิ่มมากข้ึน ในรูปแบบของการเรียนรูนอกหองเรียน 

   1.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูสำหรับแผนกที่มีผลการทดสอบที่

ไมผานเกณฑ เน่ืองจากนักเรียนที่ผานเกณฑจะมีคะแนนที่สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติมาก

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

  1.2.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ 58.33 และมีผลการประเมินศูนย

บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 4 ดาว มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   1.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบ

การและการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ 

   1.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 
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    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมี

สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู

การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตาม

แนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด อยูในระดับ 4 ดาว  

  1.2.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   1.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด 

แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ และ

ทำใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับตาง ๆ และมี

ผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและภาค 13 รายการ ไดแก  

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานทำหุนจำลอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 

33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค

นาน จังหวัดนาน  

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 33 

ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน 

จังหวัดนาน 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานทำหุนจำลอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 

20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค 

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 

20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค 

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 

20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

PLC ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 

33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค

ระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 

ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

จังหวัดระยอง 

    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 

2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานฝกฝมือ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวัน

ออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 

มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
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วิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-CAM) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำป

การศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัด

ระยอง 

    โดยผลงานของผูเรียนดานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   1.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรู ความสามารถและทักษะ

ในสาขางานของตนเปนอยางดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานในการทำงาน 

   1.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับชาติ เปนที่ยอมรับของสถาน

ศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.3.1.1) ผลผลิต (Output) 

   มีผูสำเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 68.98 มี

คุณภาพในระดับ ดี  

   1.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนว

ผูเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลาง
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คัน 

   1.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

และการแนะแนว เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และ

สามารถลดปญหาการออกกลางคันได เชน ระบบบริหารจัดการ RMS2021 ซึ่งเปนระบบเพิ่ม

ประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และนักเรียน 

นักศึกษา สงผลใหผูปกครองใหการยอมรับและสามารถลดปญหาการออกกลางคันไดจริง 

  1.3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   1.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงครวมทั้ง

ระดับ ปวช. และ ปวส. มีคารอยละ 97.96 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   1.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ท่ีพึงประสงค เปนคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีภาวะ

ผูนำ กลาแสดงออก และมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   1.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึงประสงค เชน สงเสริมการเปนคนดี ดวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและ

ประกาศหนาเสาธง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีภาวะความเปนผูนำ และกลาแสดงออกในทางที่

เหมาะสม สงผลใหเปนที่ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ 

  1.3.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   1.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    มีผูเรียนระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการ

ศึกษา 2563 และมีงานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 99.02 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทั้งหลักสูตร ปวช. และ 

ปวส. มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาตอ 

   1.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 
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    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดาน

ความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และ

เขาทำงานในสถานประกอบการได

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียน

ท้ังดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช รวมถึงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณสมบัติครบถวนทั้งความรู ทักษะและคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับยอดเยี่ยม และมีจำนวนผู

สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอในระดับสูงจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากองคกร หนวยงาน

ภายนอก และสถานประกอบการ มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ดันดับ 

1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดแก ทักษะงานทำหุนจำลอง และทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค

นาน จังหวัดนาน และไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ไดแก ทักษะ

งานทำหุนจำลอง ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC ทักษะการออกแบบ

ระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ทักษะงานฝกฝมือ 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม และทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-

CAM) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปการ

ศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนใหเขมแข็งมากขึ้น 

 2. เพ่ิมจำนวนผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

 3. ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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  1. จัดอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน รวมถึงการ

สรางความเขาใจกับผูปกครอง 

 2. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

 3. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  2.1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   2.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อยางเปนระบบ จำนวน 5 ประเด็นการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

   2.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีชวยแกไขปญหา

ดานการเรียนรูของผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหมที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันสูง สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีสามารถพัฒนาตัวเองใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติ 

   2.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และความตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สามารถเขาทำงานในสถานประกอบการไดจำนวนมาก 

  2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

   2.1.2.1) ผลผลิต (Output) 
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    มีสาขางานในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปน

รอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดรับเรียนรูตามจุดมุงหมายที่

กำหนดไวในหลักสูตร มีความรู ความเขาใจ ทักษะและคุณลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนกับตัวเองและสังคมได 

   2.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการ

ศึกษาในระบบทวิภาคี แตยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน และไมมีการติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง จึงสง

ผลใหการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   2.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพ และเนนผูเรียนเปนสำคัญ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี

ตอการเรียน ตลอดจนพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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   2.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ

สงเสริมผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

แรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผู

เรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้น

ไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำ

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

   2.2.2.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มี

คุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.2.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง และสามารถ

ทำงานเปนทีมได 

   2.2.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียน

รูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริม

ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

แรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผู

เรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงขึ้น

ไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได  

  2.2.3) การจัดการเรียนการสอน 

   2.2.3.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่

สอน คิดเปนรอยละ 100 
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    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุก

รายวิชาท่ีสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดการเรียนการสอน 

คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางครบถวน ไดแก มี

แผนการจัดการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูที่ตรงกับแผน ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู และมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู 

   2.2.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน และมีการทำ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับ

ขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.2.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.2.4.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนราย

บุคคล คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
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ประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี

ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล

ดานการเรียนและดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้น

เรียน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี 

มีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจ และมีการชวย

เหลือผูเรียนเปนรายบุคคล  

   2.2.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเปน

อยางดี โดยมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น

เรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อ

ตอการเรียนรู มีการใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน และดูแลชวย

เหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร 

หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

  2.2.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   2.2.5.1) ผลผลิต (Output) 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขา

รวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยาง

นอย 12 ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
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    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 

    - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 100 

    ดังนั้น ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม  

   2.2.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพตลอดเวลา นอกจากนี้ยังนำผลงานจากการพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนดวย 

   2.2.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

และเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป มีการนำผลจาก

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก

และสถานประกอบการ  

  2.2.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน 

   2.2.6.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอย

ละ 100 

   2.2.6.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งวิทยาลัย 

   2.2.6.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ เพื่อชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพ

เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

  2.3.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา 

   2.3.1.1) ผลผลิต (Output) 

    การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

   2.3.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศที่เหมาะสมและเปนปจจุบัน เพ่ือนำไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   2.3.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปน

สำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอ

ในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  2.3.2) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

   2.3.2.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
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ฝกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

   2.3.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

และโรงฝกงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

   2.3.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ

ทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความ

สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี 

เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถาน

ประกอบการ  

  2.3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

   2.3.3.1) ผลผลิต (Output) 

    ปจจัยพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา 

ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

   2.3.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา 

ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 

สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู เปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   2.3.4.1) ผลผลิต (Output) 

    แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบ

จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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   2.3.4.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีความ

พรอมและเพียงพอสำหรับใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย 

   2.3.4.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหอง

สมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหง

การเรียนรู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  

  2.3.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน

ศึกษา 

   2.3.5.1) ผลผลิต (Output) 

    ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3.5.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัด

เวลา บุคลากรและงบประมาณ 

   2.3.5.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมี

ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานของสถานศึกษา จำนวน 180 Mbps 

สำหรับบริหารจัดการระบบสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดาน

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนชุมชนแหงการเรียน

รู เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

  2.4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2.4.1.1) ผลผลิต (Output) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

ระบบการดำเนินการครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.4.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ

และเปนระบบ ท้ังในระดับ ปวช และ ปวส  

   2.4.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี

การดำเนินการอยางเปนระบบและมีข้ันตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและ

สถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัด มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีปจจัยพื้นฐานที่เพียง

พอและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งวิทยาลัย ฯ เพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบบริหารจัดการ RMS2021 มาใชใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. วิทยาลัย ฯ ควรมีการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อ

ใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพราะเปนทักษะที่สำคัญตอการดำรงชีวิตทางสังคมในโลกของงานอาชีพ

ในปจจุบัน 

 2. สงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในดานตาง ๆ มากขึ้น 

 3. การนำผลจากการพัฒนาตนเองของครูผูสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร ยังมีจำนวนนอย



30/9/65 14:36 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://vesar.org/#/print_sar/2021/0066 110/122

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสมัยใหม 

ในศตวรรษที่ 21 

 2. จัดโครงการสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 3. จัดโครงการเพ่ือกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน และการ

สรางผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมามาใชในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพรมากขึ้น

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  3.1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   3.1.1.1) ผลผลิต (Output) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวม จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีแนวทางการบริหารสถาน

ศึกษาแบบมีสวนรวม และใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

   3.1.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    ผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการของ

สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงาน

ภายนอกและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษา

สามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได 

  3.1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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   3.1.2.1) ผลผลิต (Output) 

    การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.2.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปนสถานศึกษาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

   3.1.2.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครู

ภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการ

ศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เชน จัดการศึกษาในสาขางานระบบขนสงทางราง รวมกับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน ของ

ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน และการจัดการศึกษาของสาขางานไฟฟากำลังกับโรงไฟฟา 

อมตะ บี กริม เพาเวอร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน นอกจากนี้เทคนิคชลบุรียังมี

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  3.1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   3.1.3.1) ผลผลิต (Output) 

    การบริการชุมชนและจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีจำนวน 5 

ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.1.3.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการบริการชุมชนและจิตอาสาตลอดทั้งป 

โดยมุงเนนใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยมีสวนรวมในการทำกิจกรรม  

   3.1.3.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การ

บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนให

กับชุมชนและสังคม เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ สงผล

ใหผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง

ข้ึนไป และเขาทำงานในสถานประกอบการได
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4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   3.2.1.1) ผลผลิต (Output) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนในระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 55 ผลงาน มีผลงาน ที่ไดรับการคัดเลือกไปรวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 11 ผลงาน ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงมีคุณภาพอยูในระดับ 

กำลังพัฒนา 

   3.2.1.2) ผลลัพธ (Outcome) 

    ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีผลงานดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน และเขา

รวมการประกวดแขงขันในเวทีตาง ๆ และมอบใหชุมชนเพื่อใชประโยชนได 

   3.2.1.3) ผลสะทอน (Impact) 

    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐที่มอบใหกับ

ชุมชนของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใชประโยชนได ทำใหคนในชุมชนใหความชื่นชมและใหการ

ยอมรับในความสามารถของผูเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เชน การบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดานระบบขนสงทางราง

กับสมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนา

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

A) โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Project กับบริษัท ทีบีเค 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โครงการจัดการศึกษารวมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) ใน
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การรับนักศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบ EEC – Model Type A โครงการ

จัดการศึกษารวมกับ บริษัท ทรานส ไทย เรลเวย จำกัด ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทาง

ราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ บริษัท นิวเรลโรดเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบ

ขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนสงสาธารณะฉงชิ่ง (Chongqing 

Vocational of Public Transportation) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการ

จัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน (Hunan Vocational College of Railway 

Technology) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาและเทคนิคเฉิงตู (Chengdu Vocation and Technical College) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอม

บำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการศึกษารวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟจ้ีหลิน (Jilin railway 

technology college) ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง โครงการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเทียนจิน (Tianjin electronic information college) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ สถาบัน

เทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง (Chongqing Technology and Business Institute : CQTBI) สาขาวิชาเทคโนโลยี

ยานยนต โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิรวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (Changzhou 

college of information technology) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดการศึกษา รวมกับ บริษัท 

พนัส แอสเซมบลีย จำกัด ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบ

ขนสงทางราง นอกจากน้ีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรียังดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอมบำรุงระบบขนสงทางราง ภายใตโครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความ

เปนเลิศเฉพาะทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

และมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบริการชุมชนและจิตอาสาใหครบทุกแผนกวิชา 

 2. ควรดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและ

ภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา 

 3. ขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูไปใหครบทุกแผนกวิชา 

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหมากขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. จัดโครงการใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการออกบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2. ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแตละสาขาวิชาและภาพ
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รวมของวิทยาลัย ฯ ในรอบป เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา 

 3. ทำโครงการขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทุกแผนกวิชา 

 4. จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยให

กับนักเรียน นักศึกษา
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 4 12

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 20

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 91

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 2 6
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนท่ีได 6

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 40.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 95.91

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 80

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 85

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 40

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.29

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. โครงการติว V-NET

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ

3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของแตละสาขา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการอบรมครูเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับระบบการดูแล

และแนะแนวผูเรียน

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน

3. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตาม

แนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการ ฯ เพื่อยกระดับ

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

2. โครงการสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3. โครงการกระตุนใหครูผูสอนนำผลจากการพัฒนาตนเองมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน

4. โครงการเผยแพรผลงานของครู

5. โครงการคลังขอสอบ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและบริหารจัดการ

2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. ครงการเพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนให

ครบทุกสาขาวิชา

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกแผนกวิชามีสวนรวมในการ

ออกบริการชุมชนและจิตอาสา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการอบรมและพัฒนาทักษะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคและงานวิจัยใหกับนักเรียน นักศึกษา

2. โครงการสงเสริมการสงผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคและงานวิจัยเขารวมประกวดในเวทีตาง ๆ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

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

โทร: 038485202 

E-mail: chontech@hotmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

13 (ปวช.) 

14 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1668 (ปวช.) 

738 (ปวส.)

จำนวนครู

114
ผูอำนวยการ นายนิทัศน วีระ

โพธิ์ประสิทธิ์

โทร 061-5196944

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับคุณภาพ

96.29
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2563 2564

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 94.55 95.91

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 85.00

รวม 96.91 96.29

ขอมูลแกไขเมื่อ 2022-09-30 เวลา 14:34:56
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

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

โทร: 038485202 

E-mail: chontech@hotmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

13 (ปวช.) 

14 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1668 (ปวช.) 

738 (ปวส.)

จำนวนครู

114
ผูอำนวยการ นายนิทัศน วีระ

โพธิ์ประสิทธิ์

โทร 061-5196944

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับคุณภาพ

96.29
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2563 2564

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 94.55 95.91

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 85.00

รวม 96.91 96.29

ประเด็นที่
2563 2564

Score Score

1.1 ดานความรู 100.00 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68.00 80.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 95.79 95.79

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 100.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00 40.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2022-09-30 เวลา 14:34:56



-๑- 
 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 

 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือนำสู่การปฏิบัติ นั้น 
 บัดนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการ
กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและพิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งมี
จำนวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย  3 
ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
  ๑.๑  ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา  
  ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี  
  ๑.๓  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ทีกำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม
วิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
  ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๔  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 3 ข้อการประเมิน ได้แก่ 
 
 
 
 



-๓- 
 

  ๓.๒  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  โดยผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 




































	ปก
	คำนำ
	V-e-Sar _ ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
	ภาคผนวก
	V-e-Sar _ ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา1
	ประกาศ (2564)
	คำสั่งประกันคุณภาพ 2564

