
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
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ส่วนท่ี 1 

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ยการสรุป
สาระส าคญั ดงัน้ี  

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก จดัการเรียนการ
สอนดา้นอาชีวศึกษา เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2481 ถึงปัจจุบนั มีอาย ุ81 ปี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/3 ถนนจนัทคามวถีิ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัจนับุรี  บนเน้ือท่ี 42 ไร่ 3 งาน  เป็นสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชน ไม่ไกลจากหน่วยงานราชการ ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการอ่ืนๆ
รวมถึง หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถานศึกษา มีความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทั้งชุมชน องคก์ร หน่วยงาน
และสถานศึกษาร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั    



        วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จดัการศึกษาในระบบปกติ และทวิภาคี ทั้งในระดบั ปวช. ปวส.และปริญญาตรี จ าแนกเป็น  ระดบั ปวช. จดัการเรียนการสอน 4 
ประเภทวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 8 สาขาวชิา กลุ่มพานิชยกรรม จ านวน 5 สาขาวชิา  กลุ่มศิลปกรรม จ านวน 1 สาขาวชิา และกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร จ านวน 1 สาขาวชิา    ระดบั ปวส. จดัการเรียนการสอน 3 ประเภทวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 8 สาขาวชิา กลุ่มพานิชยกรรม จ านวน 10 
สาขาวชิา และกลุ่มศิลปกรรม จ านวน 1 สาขาวชิา และระดบัปริญญาตรี จดัการเรียนการสอน 1 ประเภทวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 2 สาขาวชิา 
        ขอ้มูลดา้นบุคลากรของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี มีทั้งส้ิน 192 คน จ าแนกเป็น ระดบัผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ขา้ราชการครู จ านวน 85 คน  ขา้ราชการ
พลเรือน จ านวน 2 คน  พนกังานราชการครู จ านวน 6 คน  พนกังานราชการ(สนับสนุน) จ านวน 1 คน  ครูพิเศษสอน จ านวน 42 คน  และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ
จ านวน 53 คน 
ในปีการศึกษา 2562 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี มีจ  านวนผูเ้รียน จ านวน  3,456 คนจ าแนกเป็นระดบั ปวช. จ านวน 2,219 คน และ ระดบั ปวส.จ านวน 
1,237 คน  มีผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 รวม 1,054 คน จากจ านวนผูเ้รียนแรกเขา้จ านวน 1,573 คน คิดเป็นร้อยละ  67.01  
จ าแนกเป็นระดบัปวช.3 จ านวน  514 คน จากจ านวนแรกเขา้ทั้งหมด 944 คน คิดเป็นร้อยละ  54.45 และระดบั ปวส.2 จ านวน 540 คน จากจ านวน
แรกเขา้ทั้งหมด 629 คน คิดเป็นร้อยละ 85.58  
        ในปีการศึกษา 2562  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดรั้บการประกาศจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ให้เป็น “องคก์รท่ีท าคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน” ดา้นสาขาศิลปวฒันธรรม เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ   
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ในปีการศึกษา 2562 สามารถประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน รวมถึงการสรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
        ดา้นความรู้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดด้ าเนินการให้ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยทั้งระดบั ปวช.และปวส.เขา้ทดสอบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและทดสอบ
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-Net) ไดทุ้กคน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ในภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ 96.87 และคุณภาพการทดสอบการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-Net) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.95 
        ดา้นการประยกุตใ์ช้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการ
ประยกุตใ์ช้  โดยวิทยาลยัด าเนินการอบรมให้ความรู้และพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กบัผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่โลก
อาชีพ โดยวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีไดรั้บผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาระดบั 5ดาว อีกทั้งวิทยาลยัยงัสนับสนุนให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
ทั้งในระดบัภาคและระดบัชาติ และสามารถรับรางวลัในระดบัชาติได ้7 รายการ ระดบัภาค 10 รายการ รวมถึงสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ร่วมแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
อีก 8 รายการ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งผูป้กครอง ชุมชน และสถานประกอบการให้ความเช่ือมัน่ในผูเ้รียนท่ีมาจากวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีให้ความส าคญัในการดูแล และแนะแนวอาชีพให้กบัผูเ้รียน มีการติดตามดูแล
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เช่น โครงการเยีย่มบา้น การแจง้ผลการเขา้เรียนให้กบัผูป้กครองทราบผ่านระบบ SMS  มีการจดัชั่วโมงโฮมรูมเพื่อให้ผูเ้รียนพบกบัครูท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
โดยมีผลท าให้มีผูจ้บการศึกษาในภาพรวมถึงร้อยละ 67.01 เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้  วทิยาลยัมีการจดักิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคผ์า่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 91.65 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน อวท.ระดบัเหรียญทอง
ในระดบัจงัหวดั  การมีงานท าและการศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ท่ีสามารถเขา้ท างานและศึกษาต่อทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 
95.81 จากผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 
มาตราฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
        ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา 2562 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ร่วมกบัสถานประกอบการ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี จ านวน 19 สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ 100  
        ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีก าหนดให้ทุกสาขาวชิาตอ้งมีการจดัท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวชิาตามเกณฑม์าตรฐาน  ครู
มีการใชส่ื้อ นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา  ครูมีการท าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาผูเ้รียน  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีผลการปฏิบติัของครูท่ีจดัท าแผนการเรียนรู้จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ครูมีการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด ร้อยละ 76.38  โดยวิทยาลยัไดก้ าหนดให้ครูทุกคนตอ้งท า ID PLAN และเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC  คิดเป็นร้อยละ 100   วทิยาลยัมี
ระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงไวบ้ริการกบั ผูเ้รียน ครู ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในวิทยาลยั และมีระบบอินเตอร์เนตในห้องเรียน พื้นท่ีปฏิบติัท่ีตอ้งการหรือมีความจ าเป็นตอ้งใชถึ้ง 32 
ห้องจากจ านวนห้องทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30.19 
        ดา้นการบริหารจดัการ  วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง
ครอบคลุมงานทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและสอดคลอ้งกบับริบทสถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น สมาคมศิษยเ์ก่า ครูและผูป้กครองวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี สถานประกอบการ และชุมชน 
        ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั  วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมุ่งเนน้ในการน านโยบายจากตน้สังกดัสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่  การเพิ่มปริมาณ
ผูเ้รียนในระบบทวิภาคี มีจ  านวน 5 สาขาวชิา โดยแต่ละสาขาวชิามีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวภิาคีตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพ โดยท าความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม และออกแนะแนวเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนสายอาชีพ
ให้กบันกัเรียน ครูแนะแนวในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัไกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง 



มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมุ่งพฒันาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมกนัของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประกอบการ ชุมชน สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้เพื่อการระดมทรัพยากรมาช่วยในการจดัการ
อาชีวศึกษาในทุกระดบั  มีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการการประจ าปีผา่นกระบวนการ การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในวิทยาลยั รวมถึงผูเ้รียน มีจิตอาสา 
และสนบัสนุนในกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ โครงการจิตอาสาพฒันาวดั  โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน 
Fix it Center  เป็นตน้ จนเป็นท่ียอมรับและสะทอ้นออกมาเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ งานวจิยั  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี สนับสนุนให้ ครูและผูเ้รียนพฒันาการสร้างนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์รวมถึงงานวจิยัผา่นการ
ประกวด การแข่งขนัจนสามารถมีผลงานในปีการศึกษา 2562 จ านวน 487 ผลงาน โดยจ าแนกเป็น การแข่งขนัหุ่นยนต ์จ านวน 2 ผลงาน การประกวดส่ิงประดิษฐค์น
รุ่นใหม่ จ านวน 43 ผลงาน การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 ผลงาน และการประกวดโครงงานนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 436 ผลงาน และไดรั้บรางวลัทั้ง
ระดบัชาติ ระดบัภาคและระดบัจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคโ์ครงงานหลายชุดถูกน าไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวติ จนเป็น
ท่ียอมรับจากองคก์ร สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ 

2. การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสถานประกอบการ  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ดา้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งจากภายในภายนอก ท่ีมีการวางแผน
ร่วมกนัเพื่อพฒันาคุณภาพทางวชิาการ ทกัษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมอนัเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษาจดัให้มีการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสู่การปฏิบติั ให้สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษามีผลการประเมินดา้นครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์เลิศและยอดเยีย่ม โดย
มาจากการท่ีสถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนเพื่อพฒันาครผูส้อนให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานต าแหน่งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการบริหาร จดัการสถานศึกษาโดยการใชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  และสถานศึกษามีผลการประเมินดา้นการมีส่วนร่วมและ
ดา้นปัจจยัพื้นฐานอยูใ่นเกณฑย์อดเยีย่ม อนัเป็นผลมาจากการท่ีสถานศึกษาสนบัสนุนให้สถานประกอบการ ชุมชน องคก์รต่างๆมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและร่วมระดม
ทรัพยากรเพื่อช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาผ่านการสร้างเครือข่ายชมรม สมาคมศิษยเ์ก่าฯ เป็นตน้  อีกทั้งสถานศึกษาสนบัสนุนให้มีผูรั้บผดิชอบในการพฒันาดูแล
สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้พร้อมและเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียนและผูรั้บบริการ 

3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
การจดัการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเพิ่มปริมาณและรักษาเป้าหมายผูเ้รียนทั้งในระดบั ปวช.และปวส.  
ด าเนินการแกปั้ญหาการออกกลางคนั ผา่นระบบครูท่ีปรึกษา ท่ีร่วมป้องกนั/ดูแลเป็นรายบุคคล   ขยายโอกาสในการเรียนสายอาชีวศึกษาดว้ยระบบโควตาและให้บริการแนะ
แนวการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีและพื้นท่ีโดยรอบสถานศึกษา   มุ่งผลิตและพฒันาก าลงัคนให้ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานในจงัหวดัจนัทบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง  
ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาผา่นระบบประกนัคุณภาพภายใน  สนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร  ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ พฒันาการจดัการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวกในการบริการแก่ผูเ้รียนและผูรั้บบริการ 

4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice)  
          ในปีการศึกษา 2562  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดรั้บการประกาศจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ให้เป็น “องคก์รท่ีท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ดา้นสาขาศิลปวฒันธรรม เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ 
4.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
          วทิยาเทคนิคจนัทบุรี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการงานดา้นศิลปวฒันธรรม  ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีในการสืบสานศิลปวฒันธรรม  สร้างจิตส านึกท่ีดีในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะร่วมกนัรักษา  และธ ารงไวใ้ห้คง
อยูคู่่ชุมชน สังคมต่อไปดงัผลงานดีเด่นท่ีเป็นรูปธรรมน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
4.2 วตัถุประสงค ์
     4.2.1 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นตน้แบบองคก์รท่ีท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
     4.2.2 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
4.3 กรอบแนวคิด (ถา้มี) 
4.4 วธีิการด าเนินงาน 
     4.4.1 ประชุมเตรียมการเพื่อรวบรวมผลงานของสถานศึกษา 
     4.4.2 มอบหมายหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ และรวบรวมผลงานของสถานศึกษา 
     4.4.3 เขียนผลงานของสถานศึกษา 
     4.4.4 ตรวจสอบผลงานและความถูกตอ้ง 
     4.4.5 รับรองผลงานของสถานศึกษา 



4.5 ผลการด าเนินงาน 
     4.5.1 ชมรมดนตรีไทย วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษ ์เผยแพร่ และสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีไทย และให้สมาชิก
ชมรมเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงและวฒันธรรมไทย  ตลอดจนมีทกัษะทางดา้นดนตรีไทย  สามารถน าทกัษะท่ีมีไปขยายผลต่อสังคมได ้นอกจากน้ี ยงัไดน้ าการ
แสดงดนตรีไทยไปแสดงในงานต่าง ๆ ทั้งในวิทยาลยัและชุมชน เช่น งานวนัไหวค้รู วนัเกษียณอายรุาชการครู  งานบวช งานแต่งงาน งานศพ เป็นตน้ เพื่อเป็นการอนุรักษก์าร
เล่นดนตรีไทยให้สืบทอดต่อไปตราบนายเท่านาน 
     4.5.2 โครงการ "สืบสานวฒันธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน" วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีไดส่้งเสริมสนบัสนุนครูผูส้อนรายวชิาชีวติและสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560-2562 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ดา้นวฒันธรรมไทย  เป็นการปลูกฝังและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมอนัดีงามของชาติไทยเพื่อให้เกิด
ความรักและหวงแหนในมรดกทางวฒันธรรมไทย เช่น การร าไทย การเล่นดนตรีไทย 
     4.5.3 โครงการ "ปลุกจิตส านึกรักชาติดว้ยประวติัศาสตร์ชาติไทย" วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีไดส่้งเสริมสนับสนุนครูผูส้อนรายวชิาประวติัศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2559 เป็นตน้มา จดัท าโครงการศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์เมืองจนัทบุรี โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ของชาติ  เป็นการปลุกจิตส านึกรักชาติ 
เขา้ใจถึงเอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒัธรรมไทย  หากผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากการศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ินแลว้  จะท าให้เกิดความรักและหวงแหนความเป็นชาติ
ไทยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ทรงกอบกูเ้อกราชของชาติไทยให้คงอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี น าความรู้ท่ีไดรั้บการศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์เมืองจนัทบุรีในคร้ังน้ีไปเผยแพร่
จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
     4.5.4 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น แผนกวชิาเคร่ืองประดบัอญัมณี วถีิชีวิต ขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมอนัหลากหลายของคนไทยในแต่ละ
ภาคมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดแห่งช้ินงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ อนัรวมถึงการสร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบัดว้ย  โดยเคร่ืองประดบัอตัลกัษณ์ของไทยนั้น  ถือเป็นความ
พยายามของช่างฝีมือในระดบัทอ้งถ่ินท่ีไดถ่้ายทอดภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินลงบนตวัช้ินงาน  อนัเป็นการสะทอ้นถึงตวัตนเอกลกัษณ์ของ
แต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีเคร่ืองประดบัไทยอนัประกอบดว้ย เคร่ืองประดบัทอง  เคร่ืองประดบัเงิน เพชร พลอย ลว้นถูกผลิตข้ึนโดยช่างฝีมือผูช้  านาญงานและ
สะทอ้นอตัลกัษณ์ในทอ้งถ่ินผา่นลวดลายท่ีหลากหลายและงดงาม  ก่อให้เกิดการจดจ าและบ่งบอกไดถึ้งแหล่งท่ีมาอนัเช่ือมโยงเขา้สู่ความเป็นไทยและสะทอ้นถึงภูมิปัญญา  
วฒันธรรม และความเป็นชาติไทยไดอ้ยา่งดี 
           เพื่อให้สอดรับกบัการมีอญัมณีท่ีหลากหลายในทอ้งถ่ินของจงัหวดัจนัทบุรี  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดเ้ปิดสอนสาขาเคร่ืองประดบัอญัมณี  ทั้งใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  นอกจากน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  จึงไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
วชิาชีพระยะสั้น  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้  ความสามารถและทกัษะอาชีพเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัอญัมณีไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดผลิตภณัฑ ์ โดยเร่ิมจดัตั้งแต่
ปี พ.ศ.2560-2561 มีผูเ้ขา้รับการอบรม รุ่นละ 20 คน โดยมีหลกัสูตรดงัน้ี การเจียระไนพลอยหลงัเบ้ีย  เทคนิคช่างท าแหวนกลในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญั
มณี  งานชุปเคร่ืองประดบัอญัมณี  งานผลิตเคร่ืองประดบั  งานแกะสลกัอญัมณี  สร้อยขอ้มือลวดตดัลายกุหลาบ  การเขียนแบบเคร่ืองประดบัโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการข้ึนแม่พิมพแ์วก็ซ์ 3 มิติ และงานท าเขม็กลดัช่อมะกอก 
4.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
     วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี เป็นแหล่งวิทยาการชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนเพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้เกิดความเจริญร่งุเรืองต่อ
ชุมชนท่ีเราอยูอ่าศยั  เป็นการปลูกจิตส านึกให้ครูและนกัเรียน นกัศึกษาทุกคน ร่วมสืบสานจารีตประเพณีอนัดีงามและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 

ส่วนท่ี 2 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลพ้ืนเก่ียวกบัสถานศึกษา 

  ท่ีอยู ่
  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 44/3 ถนนจนัทคามวถีิ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
  โทรศพัท ์0-3931-1198  โทรสาร 0-3931-1699 
  E-mail -  Website www.technicchan.ac.th 

  ประวติัสถานศึกษา 
       วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมีช่ือเดิมวา่ " โรงเรียนช่างไมเ้บญจมราชูทิศ " ตั้งอยูใ่นบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนสฤษดิเดช ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี 
     เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2481 ในคร้ังแรกเปิดสอนแผนกช่างไม ้โดยรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เขา้เรียนต่ออีก 3 ปี  
  พ.ศ. 2491 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " โรงเรียนช่างไมจ้นัทบุรี "  และในปี พ.ศ. 2493  ไดเ้ปิดสอนแผนกช่างตดัผม และยบุเลิกเม่ือ พ.ศ. 2501 ในปี 
พ.ศ. 2503 ไดย้า้ยจากสถานท่ีตั้งเดิมมาเปิดสอนท่ีหมู่บา้นตะบกเต้ีย ถนนจนัทคามวถีิ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 42 ไร่ 3 งาน พ.ศ. 
2504 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียนการช่างจนัทบุรี" และไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียตะวนัออกใต ้(สปอ.) ให้เป็นโรงเรียนใน



โครงการผลิตช่างฝีมือ เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ รับนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ศึกษาต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 
แผนกวชิาคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต ์แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเช่ือมและโลหะแผน่  
   พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า  
   พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยการ  
   พ.ศ. 2519 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " วทิยาลยัอาชีวศึกษาจนัทบุรี " และไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนกวชิาช่างก่อสร้าง แผนก
วชิาช่างยนต ์แผนกวชิาช่างกลโรงงาน และแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะแผน่  
   พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   พ.ศ. 2521 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี "  
   พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ โดยรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากชั้น ม.ศ. 5 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เดิม) หรือ ม.6 (มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปัจจุบนั) เขา้ศึกษาต่ออีก 2 ปี  
   พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาช่างไฟฟ้า และแผนกวชิาพณิชยการ สาขาการบญัชี  
   พ.ศ. 2529 ไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช่างฝีมือ และหลกัสูตรระยะสั้นในแผนกวชิาเคร่ืองประดบัอญัมณี รับนกัเรียนท่ีจบการศึกษา จากชั้น
มธัยมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 
   พ.ศ.2532 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาพาณิชยการ  แผนกวชิาการขายและการตลาด  
   พ.ศ.2533 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวชิาช่างก่อสร้าง     แผนกช่างยนต ์และแผนกวชิาพณิชยการ และเปิด
สอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   พ.ศ.2537 วทิยาลยัไดรั้บเลือกให้เขา้โครงการพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์และบุคลากร (โครงการเงินกูO้ECF) ในเขตภาคตะวนัออก โดยไดรั้บใน
สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าทั้งประมาณ 60 ลา้นบาทเศษ มีวทิยาลยัท่ีเขา้โครงการทั้งหมด ทัว่ประเทศ 20 แห่ง  
 พ.ศ.2539 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกช่างส ารวจ แผนกวชิาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวชิาเลขานุการ  
 พ.ศ.2542 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ เน่ืองจากไดรั้บเคร่ืองมือในโครงการ เงินกู ้OCEF  
 พ.ศ.2543 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างโยธา  
 พ.ศ.2547 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 พ.ศ.2549 เปิดสอนระดบัเทียบโอนประสบการณ์ แผนกวชิาการจดัการทัว่ไป และเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการจดัการโลจิ
สติกส์  
 พ.ศ.2554 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการจดัการทัว่ไป 
 พ.ศ.2555 จดัตั้งสถาบนัการศึกษาภาคตะวนัออกเพื่อเตรียมเปิดสอนระดบัปริญญาตรี  
 พ.ศ.2557 เปิดสอนระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารก่อสร้าง 
 พ.ศ.2558 เปิดสอนระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
  การจดัการศึกษา 
  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 1)  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  1.1)  สาขางานการก่อสร้าง 
  1.2)  สาขางานยานยนต ์
  1.3)  สาขางานเช่ือมโลหะ 
  1.4)  สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
  1.5)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.6)  สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
  1.7)  สาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
  1.8)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
        2)  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
  2.1)  สาขางานการบญัชี 
  2.2)  สาขางานการตลาด 
  2.3)  สาขางานการเลขานุการ 
  2.4)  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 



 3)  ประเภทวชิาศิลปกรรม                            

  3.1)  สาขางานอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
        4)  ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร (เปิดท าการสอน ปี 2562) 
  4.1) สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
         1)  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
  1.1)  สาขาวชิาเคร่ืองกล  (สาขางานเทคนิคยานยนต)์ 
  1.2)  สาขาวชิาเทคนิคการผลิต  (สาขางานเคร่ืองมือกล) 
  1.3)  สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั  (สาขางานติดตั้งไฟฟ้า) 
  1.4)  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 
  1.5)  สาขาวชิาเทคนิคโลหะ  (สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 
  1.6)  สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์  (สาขางานเมคคาทรอนิกส์) 
  1.7)  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ) 
  1.8)  สาขาวชิาการก่อสร้าง  (สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง) 
 2)  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
  2.1)  สาขาวชิาการบญัชี  (สาขางานการบญัชี) 
  2.2)  สาขาวชิาการตลาด  (สางานการตลาด) 
  2.3)  สาขาวชิาการเลขานุการ  (สาขางานการเลขานุการ) 
  2.4)  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานการพฒันาเวบ็เพจ) 
  2.5)  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  (สาขางานการจดัการคลงัสินคา้) 
  2.6)  สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  (สาขางานการจดัการทัว่ไป) 
ระดบัปริญญาตรี  
  1)  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารก่อสร้าง 
  2) สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
  สภาพชุมชน 
            สถานศึกษาอยูใ่นเขตชุมชนและไม่ไกลจากหน่วยงานราชการ  ชุมชนโดยรอบ  นบัถือศาสนาพุทธและสถานศึกษาไม่ไกลจากวดั   ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาค่อนขา้งดี มีการท ากิจกรรมร่วมกนัโดยตลอด 
  สภาพเศรษฐกิจ 
            จงัหวดัจนัทบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติครบถว้น  เป็นแหล่งอาหารทะเลและผลไมเ้มืองร้อนท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการจดัให้เป็นศูนยก์ารคา้อญั
มณีในระดบัโลกและถูกจดัให้เป็นตลาดกลางของผลผลิตดา้นการเกษตรและประมง 
  สภาพสังคม 
            โดยทัว่ไปมีองคก์ร  ชุมชนท่ีเขม้แขง็จ านวนมาก  มีความสนใจในการพฒันาแนวใหม่ ระดบัการศึกษาของประชาชนอยูใ่นระดบัสูง  มีความ
สนใจในดา้นการเมืองสูงโดยดูไดจ้ากจ านวนประชากร  ผูใ้ชสิ้ทธิการเลือกตั้ง 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา



 



2.3 ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  ขอ้มูลผูเ้รียน 

ระดบัช้ัน ปกติ ทวภิาคี ทวศึิกษา รวม 

ปวช.1 904 0 0 904 

ปวช.2 680 0 0 680 

ปวช.3 635 0 0 635 

รวม ปวช. 2219 0 0 2219 

 

ระดบัช้ัน ปกติ ทวภิาคี รวม 

ปวส.1 548 88 636 

ปวส.2 555 46 601 

รวม ปวส. 1103 134 1237 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 874 501 57.32 

ปวส.2 649 482 74.27 

รวม 1523 983 64.54 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดบัช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 944 514 54.45 

ปวส.2 655 540 82.44 

รวม 1599 1054 65.92 

  ขอ้มูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวชิาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการ/ รองผูอ้  านวยการ/ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 3 3 - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 85 85 85 

ขา้ราชการพลเรือน 2 - - 

พนกังานราชการครู 6 6 6 

พนกังานราชการ(อ่ืน) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 42 30 42 

เจา้หนา้ท่ี 31 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/ ฯ) 22 - - 

รวม ครู 133 121 133 



ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวชิาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

รวมทั้งส้ิน 192 121 133 

  ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดบั ปวช.(สาขาวชิา) ระดบั ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 

อุตสาหกรรม 8 8 16 

พาณิชยกรรม 5 10 15 

ศิลปกรรม 1 1 2 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 0 1 

รวมทั้งส้ิน 15 19 34 

  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบติัการ 4 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งส้ิน 9 

  ขอ้มูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 60322994.34 

งบด าเนินงาน 35995476.32 

งบลงทุน 1444256.00 

งบเงินอุดหนุน 11702854.07 

งบรายจ่ายอ่ืน 7291088.63 

รวมทั้งส้ิน 116756669.36 

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  สามคัคี  มีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม  ล ้าเลิศวชิา 



  อตัลกัษณ์ 
  เก่ง  ดี  มีจิตสาธารณะ 
  เอกลกัษณ์ 
  เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพฒันาวชิาชีพและบริการชุมชน  

2.5 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

  วสิัยทศัน์ 
  ผูน้ าในการผลิตและพฒันาก าลงัคน  พร้อมยกระดบัสู่มาตรฐานสากล 
  พนัธกิจ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร  แห่งการเรียนรู้ 
2. ยกระเดบัมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือขยายโอกาสการศึกษา 
4. พฒันาระบบเทคโนโลย ีงานวจิยั และนวตักรรม 
5. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค ์
  1. สถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นวชิาชีพ 
2. หลกัสูตรมีความหลากหลายสอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
3. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. เพิ่มเครือข่ายการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
6. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวิจยัและนวตักรรมมีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะของความเป็นมืออาชีพ 
  ยทุธศาสตร์ 
  1. การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นวชิาชีพ 
2. การพฒันาคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพของผูเ้รียน 
3. การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นวชิาชีพ 
4. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ/การเรียนการสอน/งานวิจยัและนวตักรรม 
5. การพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
  กลยทุธ์ 
  1. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้มีความเป็นเลิศดา้นวชิาชีพ 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือเทคโนโลยใีห้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนภูมิทศัน์ของสถานศึกษา 
4. การขยายโอกาสวชิาชีพสู่อาเซียน 
5. การพฒันาระบบคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
6. การพฒันาการเรียนการสอนดว้ยระบบเทคโนโลยี 
7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
8. สนบัสนุนการสร้างความร่วมมือทางการจดัการศึกษา ร่วมกบัสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
9. สนบัสนุนการสร้างความร่วมมือทางการจดัการศึกษา ร่วมกบัสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อพฒันางานระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
11. ส่งเสริมใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันางานวจิยัให้เป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับระดบัสากล 
12. พฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐใ์ห้สามารถรองรับความตอ้งการของชุมชน 
13. ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานในสถานศึกษา 
14. ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อจดัการเรียนการสอน 
15. ท าความร่วมมือกบัสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
16. พฒันาระบบสารสนเทศเก่ียวกบังานบริหารทรัพยากร 



17. พฒันาบุคลากรให้ผา่นคุณวุฒิวชิาชีพ 
18. เตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับการจดัตั้งศูนยป์ระเมินคุณวฒิุวชิาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

2.6 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียน
อาชีวศึกษา 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัดว้ย
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4.0 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สอศ. ร่วมกบั สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดาและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

สถาบนัอาชีวศึกษาประชาธิปไตยตน้แบบภาครัฐ 
รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

องคก์รท่ีท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ระดบั 5 ดาว ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

TO BE NUMBER ONE รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

ทีมหมูชะมวง การแข่งขนัหุ่นยนตแ์ละออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล
อุตสาหกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การออกแบบช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงสร้างตะเกียบไมไ้ผ ่
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

องคก์ารมาตรฐาน ระดบัเหรียญทอง ในระดบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาด
ใหญ่ 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายโอภาส วงษเ์กษมศิริ  
รางวลัคุรุสภา 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ คุรุสภา 

นายโอภาส วงษเ์กษมศิริ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางอลิสสา กูรมสุวรรณ  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายเมธา โยธาฤทธ์ิ  
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวธนัยาภรณ์ พิมพบ์ูรณ์  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยดีีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายบญัชา สืบสิมมา  
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาองักฤษ) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางจิรวรรณ มะลาไสย  
ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายอคัรนนัท ์ศิริตาเกษมศิลป์  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายเมธา โยธาฤทธ์ิ  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวปุณจรีย ์เจริญสุข  

ครูผูส้อนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายวิเชียร เดชะผล  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสมภพ ศรีแกว้  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายภิรมย ์วฒิุกิจ  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายหร่ัง นะยะเนตร  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสุรศกัด์ิ สุนทร  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสยาม ป่ันธรรม  

ครูผูส้อนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวสุภาวิตา อยูค่ง  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางปานทิพย ์วงษนิ์พนธ์  
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวนภาฤทยั พิทกัษร์ะโนด  

ครูผูส้อนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางพลอยนภสั สุขชาญวิทย ์ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวพนิดา สวาสด์ิ  

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวเครือวลัย ์ทรงศิลป์  

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวมาริดา หนุ่มนอ้ย  รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 

นางสาววีนสั ดวงฤทยั  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสิทธิชยั ใจสว่าง  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายเสวียน อุตรชน  

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดีเด่น 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสุพฒันา ร่วมโพธ์ิรี  
ครูผูส้มควรไดรั้บพระราชทานรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 

ชนะเลิศ จงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

นายธารา ศกัดาเดช  

ครูดีศรีจนัทบูร 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล  
ครูดีศรีจนัทบูร 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน  

ผูบ้ริหารดีศรีอาชีวศึกษา 
รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิเชียร ประเสริฐสกุล  
ผูบ้ริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายอคัรนนัท ์ศิริตาเกษมศิลป์  

ผูบ้ริหารดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร  
ผูบ้ริหารดีเด่น 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

นางสุพฒันา ร่วมโพธ์ิรี  
ครูขวญัศิษย ์

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล  
คุรุสดุดี 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล  
พระพฤหสับดี 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางกรุณาพร รัตนภูผา  
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายหร่ัง นะยะเนตร  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชยัฉลอง เดชบุรัมย ์ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวก่ิงทอง สตัยาอภิธาน  

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธารา ศกัดาเดช  

ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชยัฉลอง เดชบุรัมย ์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวจนัประภา ข าอ่อน  

ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางวิมล ชูภาระ  
คนดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณรงค ์สุขเจริญ  

ผูบ้ริหารดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร  
ผูบ้ริหารดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวสุดาจิต มณีโชติ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายโอภาส วงษเ์กษมศิริ  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวเฉลิมศรี จกัขทิุพย ์ 
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางดวงรัตน์ ชลจิตต ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางอลิสสา กูรมะสุวรรณ  

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางจนัทรา โหประพฒัน์  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายอนุชิต วงษส์กุล  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายมงคล บุญอนนัต ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวกุสุมา เกศศรีพงษศ์า  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวเกณิกา หม่ืนเตียง  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวรัตนาพร แกว้ขาว  รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

ครูดีศรีอาชีวะ 

นายนพดล เฉลิมพงษ ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายมรุต นามบุญ  

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายภามิศร พงศเ์สถียร  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสาธิต พลศิลป์  

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวปนิดา มาตนอก  

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสมยศ พานิชานุรักษ ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายปูรณ์นรินทร์ เพญ็วงษ ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายธวชัชยั กินตาว  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางวรรณา บ าเพญ็ผล  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาววตัศมน บรรจงใจรักษ ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวปนดัดา มณีฉาย  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายเจริญ แยม้ประยรู  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายธงยศ จนัทอุทยั  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

วา่ท่ีร้อยตรีธีรภทัร์ บุญเกิด  

คนดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายภานุพงศ ์วงษว์ารี  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นางสาวปพชัญานนัทน์ เพง็แจ่ม  

คนดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

นายสมศกัด์ิ เลือกสรร  
คนดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางพยอม วงษม์ะณี  

คนดีศรีอาชีวะ 
รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวรุ่งอรุณ ธาระเปล้ือง  
การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ผลิตหนงัสือราชการภายนอก 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจิรพฒัน์ ชโลธร  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวชัราภรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 
ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพชรพล ลาภเหลือ  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรวตั แจ่มแจง้  
ทกัษะงานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายบริพฒัน์ แสงงาม  

ทกัษะงานปูน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจีรศกัด์ิ สมศรี  
การประกวดดนตรีไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมมาดา บุญเนียม  

การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวฐิดาพร อยูศ่รีสุข  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจตุรพล นิลปาน  

ทกัษะงานยานยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนิพฒัน์ สุขชิน  

ทกัษะงานยานยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรนยั ธราดลธนสาร  
ทกัษะงานยานยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพิชยั อ่อนจนัทร์  
การแข่งขนัหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา การออกแบบช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจตุพล สุขใส  

การแข่งขนัหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา การออกแบบช้ินส่วน
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

เคร่ืองจกัรกล 

นายวชัราภรณ์ ถีนารมย ์ 
การแข่งขนัหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา การออกแบบช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรวฒัน์ มัน่ภกัดี  

การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 (Automation System Robot) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนศัวชุ เบ้ียจัน่  

การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 (Automation System Robot) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพนัธกานต ์ประหยดัการ  
การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 (Automation System Robot) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธารศิลป์ เพชรรัตน์  
การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกบั สถาบนั
เทคโนโลยจิีตรลดาและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

นายจตุพล สุขใส  

การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกบั สถาบนั
เทคโนโลยจิีตรลดาและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

นายวชัรากรณ์ ถีนารมย ์ 
การแข่งขนัควบคุมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกบั สถาบนั
เทคโนโลยจิีตรลดาและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

นายวราพงศ ์จนัทร์เพญ็  

สมาร์ทโฮม 3 ห่วงใย 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายคณุตม ์ภูกุล  

สมาร์ทโฮม 3 ห่วงใย 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายตะวนั สุขสถิต  
สมาร์ทโฮม 3 ห่วงใย 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณพชร ดาวกระจาย  
เตาอบหลอดแกว้สุญญากาศพลงังานแสงอาทิตย ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายคมกฤช บุญเทียม  

เตาอบหลอดแกว้สุญญากาศพลงังานแสงอาทิตย ์ 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพอล สเวนสนั  

เตาอบหลอดแกว้สุญญากาศพลงังานแสงอาทิตย ์ 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายบริพฒัน์ แสงงาม  ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

ทกัษะงานปูน 

นายธีรวตั แจ่มแจง้  
ทกัษะงานปูน 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนิพฒัน์ สุขชิน  

ทกัษะเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจตุรพล นิลปาน  

ทกัษะเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอาณฎัฐ์ บ ารุงชีพ  

ทกัษะงานกลึง กดั ตดั ไส ช้ินงาน 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสุวรรณ พละมาต  

ทกัษะงานกลึง กดั ตดั ไส ช้ินงาน 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศกัดา ก่ิงมณี  

ทกัษะงานวดัละเอียด 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเหม่งเลียง ผิวใบค า  
ทกัษะงานวดัละเอียด 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจิรพฒัน์ ชโลธร  
ทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวชัรากรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์  

ทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพชรพล ลาภเหลือ  
ทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนา สนัติเอกชุน  

ทกัษะพิมพไ์ทยและพิมพอ์งักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวรุ่งอรุณ ธาระเปล้ือง  
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ผลิตหนงัสือราชการ
ภายนอก 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพิมมาดา บุญเนียน  

การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวจุฑารัตน์ ซ่ือตรง  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวฐิดาพร อยูศ่รีสุข  
การประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจีรศกัด์ิ สมศรี  รอง ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

การประกวดดนตรีไทย (จะเข)้ ชนะเลิศ 

นายสาริกซ์ ภู่แพ  

การแข่งขนัเพ่ือสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างดว้ยตะเกียบไม้
ไผ ่สายงานวิศวกรรมโยธา คร้ังท่ี 1 

ชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายชลทิศ นิยมศิลป์  

การแข่งขนัเพ่ือสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างดว้ยตะเกียบไม้
ไผ ่สายงานวิศวกรรมโยธา คร้ังท่ี 1 

ชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายอเล็กซ์ซนัเดอร์ อนาโทล่ี ซิมเมน  

การแข่งขนัเพ่ือสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างดว้ยตะเกียบไม้
ไผ ่สายงานวิศวกรรมโยธา คร้ังท่ี 1 

ชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นางสาวณฐัฐิญา ประจงกิต  
หลกัจนัท ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวณฐักมล ปรางครั์ตน์  
หลกัจนัท ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวชัรพงษ ์ประมวลรัตน์  
หลกัจนัท ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศิวกร แสนยศ  
เคร่ืองปอกหมากแห้งระบบอตัโนมติั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภาณุวฒัน์ งามเจริญไพศาล  
เคร่ืองปอกหมากแห้งระบบอตัโนมติั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพงศกร กล่ินชูเดช  
เคร่ืองปอกหมากแห้งระบบอตัโนมติั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวณฐักมล ปรางครั์ตน์  
เยาวสตรีไทยดีเด่น 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมสภาสตรีในพระบรมราชูปถมัภ ์

นางสาวจุฑารัตน์ ซ่ือตรง  
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวฒันธรรม 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

นางสาวฐิดาพร อยูศ่รีสุข  
เรียงความ เร่ือง ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา 

ชนะเลิศ ชาติ สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นางสาวฐิดาพร อยูศ่รีสุข  
นกัเรียนรางวลัพระราชทาน 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  
เยาวสตรีไทยดีเด่น 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  ชนะเลิศ ชาติ โครงการรักและห่วงใยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระ



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

รางวลัเยาวชนคนเก่ง กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  
ประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ "ท าไมประเทศไทยจึงควรผลิต
วคัซีนเอง" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ 

นายนภสินภ ์ฤทธ์ิเล็ก  
การแข่งขนัทกัษะการพฒันามลัติมีเดียแบบหลายมิติ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชยัยทุธ์ อารมรักศ ์ 
การแข่งขนัทกัษะการพฒันามลัติมีเดียแบบหลายมิติ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนาวิน งามศพัท ์ 

การแข่งขนัทกัษะการพฒันามลัติมีเดียแบบหลายมิติ 
ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอนนัต ์ใจงาม  

การออกแบบช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนวฒัน ์พฒันพรรณสกุล  
การออกแบบช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปริญญา สายทอง  
การออกแบบช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกฤตนยั แสงเมฆ  

การแข่งขนัการสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างตะเกียบไมไ้ผ่ 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายกฤษณ ชูชีพ  

การแข่งขนัการสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างตะเกียบไมไ้ผ่ 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายจิระชยั ถาวรธาร  
การแข่งขนัการสร้างสรรควิ์ชาการดา้นโครงสร้างตะเกียบไมไ้ผ่ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นางสาวจุฑารัตน์ ซ่ือตรง  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวจิรภิญญา ใจหนกั  
การแข่งขนัทกัษะพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพนิดา สมศรี  
การแข่งขนัทกัษะพ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ขิม
สาย (ขิม 7 หยอ่ง) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอินทุมา พงษพ์นัธ์ุ  
การแข่งขนัทกัษะพ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ซอ
ดว้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจีรศกัด์ิ สมศรี  
การแข่งขนัทกัษะพ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว จะเข ้

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายนุวฒัน์ ขาวนวล  

การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนากร มากทิม  

การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณฐัวฒิุ พวงทอง  
การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพรวดี วิสติ  

การแข่งขนัมวงสากลสมคัรเล่น รุ่นพินเวท และรางวลันกัชกยอด
เยีย่มหญิง "ละโวเ้กมส์" 

ชนะเลิศ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายแพรวา ค าประดิษฐ์  
การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รุ่นฟลายเวท "ละโวเ้กมส์" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายชากร สืบจากป้อง  
การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท "ละโวเ้กมส์" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวสวรรยา นิลาวี  
การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รุ่นฟลายเวท "ละโวเ้กมส์" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวบุหลนั ปะส่ิงชอบ  

ส่ิงประดิษฐ์ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร "หนงัหมึกอบกรอบ" รางวลั 
HONOR AWARD 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวดลพร ชนะผล  
ส่ิงประดิษฐ์ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร "หนงัหมึกอบกรอบ" รางวลั 
HONOR AWARD 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรวฒัน์ มัน่ภกัดี  

เคร่ืองออกก าลงักายส าหรับผูป่้วยกลา้มเน้ือแขนและขาอ่อนแรง 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายสรนนัท ์พวงสมุทร  
เคร่ืองออกก าลงักายส าหรับผูป่้วยกลา้มเน้ือแขนและขาอ่อนแรง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายโชคนที ศรีคลา้ย  
เคร่ืองออกก าลงักายส าหรับผูป่้วยกลา้มเน้ือแขนและขาอ่อนแรง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววนัวิสา จนัทวรรณ  

"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวบุญยธิดา ถา้ยาง  
"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวีรภทัร สุขผลานนัท ์ 

"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายรัชตก์ร ศรีจนัทร์  
"เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ" โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายณฐัวฒิุ นามสลกั  
"เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ" โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณฐัพงศ ์แสงสูงเนิน  

"เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ" โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปวรุฒม ์อินทะนพ  

"เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ" โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายปรัญชยั ยนิเสียง  
"เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ" โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายศุภกิตต์ิ จ าเนียร  
ทกัษะงานกลึงช้ินงาน 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณภทัร โชติบญัชา  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายคณนาถ บรรเลง  
ทกัษะงานปูน 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธีรวตั แจ่มแจง้  
ทกัษะงานปูน 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภาณุ เต๋นเต ้ 

ทกัษะงานปูน 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกรรณทศร บุญเลิศ  
ทกัษะประมาณราคางานก่อสร้าง 

ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวภทัรพร ธญัญกรรม  

ทกัษะประมาณราคางานก่อสร้าง 
ชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพชัริดา โพธิลดา  
ทกัษะพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายจิระพฒัน์ ชโลธร  
ทกัษะการจดัการระบบเครือข่าย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายวชัรกรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์  

ทกัษะการจดัการระบบเครือข่าย 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพงศภทั เฉลิมพงษ ์ 

ทกัษะการจดัการระบบเครือข่าย 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาววริศรา แจง้สว่าง  รอง ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยผีลิตหนงัสือราชการภายนอก ชนะเลิศ 

นายยรรยง แสนพรม  

การประกวดมารยาทไทย 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพิญชาอร ทัง่ทอง  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนภทัร ทสามนต ์ 

การเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวเบญจรัตน์ อน้สุวรรณ  

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายกฤตนยั แสงเมฆ  

สาขาปูกระเบ้ือง การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นางสาวธนภรณ์ แสงสุรศกัด์ิ  

สาขาปูกระเบ้ือง การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายธีรวตั แจ่มแจง้  
สาขาก่ออิฐ การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายบริพฒัน์ แสงงาม  

สาขาก่ออิฐ การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายภาสกร วิลาลยั  
สาขาอุตสหกรรมไมเ้คร่ืองเรือน การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายภทัรพล ทรงวฒันา  
สาขาอุตสาหกรรม การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายณฐัพงษ ์ศรีประเสริฐ  
สาขาต่อประกอบมุมไม ้การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายภาสวฒิุ สุธรรม  

สาขาหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายจกัรกฤษณ์ ศิริไสยาสน์  
สาขาหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นางสาวอรณิชา เวชประสิทธ์ิ  
เคร่ืองตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายนวมินทร์ เวฬุวนั  

เคร่ืองตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เนายเจษฎากร นาหนองขาม  รางวลัอ่ืน ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เคร่ืองตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

ๆ 

นางสาวพทัธ์ธีรา มณีเกตุ  
อุปกรณ์ตรวจจบัระบบลมภายในโรงเรือนระบบปิด โครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภวินท ์สาสนิกะ  
อุปกรณ์ตรวจจบัระบบลมภายในโรงเรือนระบบปิด โครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภคัพงษ ์พรหมพลู  
อุปกรณ์ตรวจจบัระบบลมภายในโรงเรือนระบบปิด โครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายณภรกชมน สอนภาเมือง  
ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก เขา้
ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 

ระดบัประเทศ รุ่นท่ี 10 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกรรณิการ์ วงษศ์รีจนัทร์  
การประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปล่ียนแปลงโลก (ภาษาไทย) 
ระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 6 

ชนะเลิศ ชาติ 
ชมรมพทุธศาสตร์สากล ในอุปถมัภส์มเด็จพระมหารัชมงั
คลาจารย ์

นางสาวชโลทร กิจกาญน์  
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปล่ียนแปลงโลก (ภาษาไทย) 
ระดบั ม.ปลาย/ปวช. คร้ังท่ี 6 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
ชมรมพทุธศาสตร์สากล ในอุปถมัภส์มเด็จพระมหารัชมงั
คลาจารย ์

นายโอภาส พรคต  

การประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปล่ียนแปลงโลก (ภาษาจีน) ระดบั 
ม.ปลาย/ปวช. คร้ังท่ี 6 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
ชมรมพทุธศาสตร์สากล ในอุปถมัภส์มเด็จพระมหารัชมงั
คลาจารย ์

นางสาวชโลทร กิจกาญจ ์ 
การประกวดคดัลายมือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวนฤมล วงคษ์า  
การประกวดคดัลายมือ ระดบัอุดมศึกษา 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวนพพร ศรีเจริญพร  
การประกวดเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวพนิดา สมศรี  
การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวอินทุมา พงษพ์นัธ์  
การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวดวงฤทยั กุลบุตร  
การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 



ช่ือ-สกลุ/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย 

นายจิรศกัด์ิ สมศรี  
การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวจิรัตรญา พรตเจริญ  

การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 
ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นายศุภกร พงษพ์นัธ์  
การประกวดวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวขนิษฐา คงมี  

การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ ระดบัชั้นอุดมศึกษา 
รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวศศิธร ผมหอม  

การประกวดเรียงความ ระดบัอุดมศึกษา 
รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวชุติกาญจน์ มีจินดา  
การประกวดเรียงความ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวสุชานรี ปานมณี  

การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ ระดบัอุดมศึกษา 
รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

นางสาวธีรดา กรวิภาพนัธ์  
การประกวดคดัลายมือ ระดบัอุดมศึกษา 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั กองทุนมูลนิธิพระพทุธบาทพลวง 

ส่วนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทกัษะและการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความรู้ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน 
โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้



  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั
หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยั
ท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยวิ์ทยบริการ ส่ือ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 
ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการ
ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพ่ือพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน 
หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ส่วนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็น
การประเมิน ดงัน้ี  

  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ดา้นความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
1. ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
1.1 เชิงปริมาณ  : ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ จ านวน 1,119 คน จ าแนกเป็น ระดบั ปวช.3 จ านวน  546 คน ระดบั ปวส. จ านวน  573 คน  
ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก  จ านวน 1,084 คน จ าแนกเป็น ระดบั ปวช.3 จ านวน 535 คน  ระดบั ปวส.2 จ านวน 549 คน 
1.2 เชิงคุณภาพ  : ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 96.87 ของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ  จ าแนกเป็นระดบั ปวช.3 
คิดเป็นร้อยละ 97.99  ระดบั ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 95.81  
1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีความตระหนกัในการสร้างความพร้อมในการสอบให้ผูเ้รียนเขา้สอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ รวมถึงจดัรูปแบบวธีิการสอบท่ีมีมาตรฐานโดย
เชิญสถานประกอบการและสถานศึกษาในสังกดั อศจ. เขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการสอบเพื่อสร้างมาตรฐานการสอบให้เกิดกบัผูเ้รียนและสาขาวชิา 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.1 เชิงปริมาณ  : ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ จ านวน 1,119 คน จ าแนกเป็น ระดบั ปวช.3 จ านวน  546 คน ระดบั ปวส. จ านวน  573 คน  
ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 973 คน จ าแนกเป็น ระดบั ปวช.3 จ านวน 504 คน  ระดบั ปวส.2 
จ านวน 469 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ  : ผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  คิดเป็นร้อยละ 86.95 ของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 
จ าแนกเป็นระดบั ปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 92.31 ระดบั ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 81.85  
2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีความตระหนกัในการสร้างความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ผูเ้รียน  รวมถึงมี
กระบวนการส่งเสริมความรู้ให้กบัผูเ้รียนก่อนการทดสอบอยา่งต่อเน่ือง 

4.1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
1.2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 



1.2.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการจดัอบรมให้ความรู้และพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระให้กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งหลากหลายสาขาวชิา  
โดยมีนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 60 คน  และสามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 23 คน 
1.2.1.2 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ไดรั้บผลการประเมิน ระดบั 5 ดาว  
1.2.1.3 ผลสะทอ้น : ผูเ้รียนท่ีผา่นการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันา ต่อยอดสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได ้และเป็นท่ียอมรับจาก
องคก์ร หรือหน่วยงานภายนอกเก่ียวกบัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
1.2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
1.2.2.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษาไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ จ านวน 17 รายการ จ าแนกเป็น ระดบัชาติ จ านวน 7 รายการ  ระดบัภาคตะวนัออก
และกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 รายการ ผลการแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ านวน 8 รายการ 
1.2.2.2 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  
ระดบัชาติ รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัทกัษะการพฒันามติัมีเดียแบบหลายมิติ ระดบั ปวช. และ ปวส. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย  
การแข่งขนัทกัษะพิมพอ์งักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดบั ปวช. การแข่งขนัทกัษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ขิมสาย รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 ไดแ้ก่ การ
แข่งขนัทกัษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ซอดว้ง และ จะเข ้รางวลัชมเชย ไดแ้ก่ การแข่งขนัทกัษะการออกแบบพฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดบั ปวช. และ
การแข่งขนัเพื่อสร้างสรรคว์ชิาการดา้นโครงสร้างตะเกียบไมไ้ผ ่ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 
ระดบัภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ ทกัษะงานกลึงช้ินงาน ระดบั ปวช. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย    ทกัษะงานปูน ทกัษะ
ประมาณราคางานก่อสร้าง รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดแ้ก่ การแข่งขนัทกัษะพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์  ทกัษะการจดัการระบบเครือข่าย ประเภททีม  รางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ การแข่งขนัทกัษะการใชเ้ทคโนโลยผีลิตหนังสือราชการภายนอก ระดบั ปวส. การประกวดมารยาทไทย การแข่งขนัเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาปูกระเบ้ือง ไดรั้บ 2 รางวลั สาขาก่ออิฐ ไดรั้บ 2 รางวลั  สาขาอุตสหกรรมไมเ้คร่ืองเรือน ไดรั้บ 2 รางวลั สาขาต่อประกอบไม ้
ไดรั้บ 1 รางวลั สาขาหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี ไดรั้บ 1 รางวลั  
1.2.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาสนบัสนุนให้ผูเ้รียนทุกสาขาวชิาทั้งในระดบั ปวช. และ ปวส. ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถทกัษะทางวชิาชีพเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพและทกัษะพื้นฐานจนไดรั้บรางวลัทั้งใน ระดบัภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร และระดบัชาติ อยา่งต่อเน่ือง 

4.1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
1.3.1.1 เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนแรกเขา้ ปวช. ปี 2560 จ านวน 944 คน ผูเ้รียนแรกเขา้ ปวส. 2561 จ านวน 629 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 
จ านวน 1,054 คน จ าแนกเป็นระดบั ปวช. จ านวน 514 คน และระดบั ปวส. จ านวน 540 คน 
1.3.1.2 เชิงคุณภาพ : ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 67.01  จ าแนกเป็น ระดบั ปวช. ร้อยละ 54.45  ระดบั ปวส. ร้อยละ 
85.85 เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้ 
1.3.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีระบบติดตามดูแลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เช่น โครงการเยีย่มบา้น มีการแจง้ผลการเขา้เรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
นกัศึกษา ผา่นระบบ SMS มีการจดัชัว่โมง Home room เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นกัศึกษา และโครงการจดัประชุมผูป้กครองพบครูท่ีปรึกษาทุกชั้นปี เป็นตน้ 
1.3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
1.3.2.1  เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์จ านวน 3,205 คน 
1.3.2.2 เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนท่ีมีคุณูรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ คิดเป็นร้อยละ 91.65 ของจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน 
อวท. ระดบัเหรียญทอง ในระดบัจงัหวดั 
1.3.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีกิจกรรม  โครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียน เช่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพฒันาจิต ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการจนัทใ์จบุญ ท าบุญใส่บาตรทุกวนัจนัทร์ การเขา้ร่วมงานประเพณีและวฒันธรรมทางศาสนา และวนัส าคญัต่าง ๆ การเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะเพื่อพฒันาสังคม 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
1.3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
1.3.3.1  เชิงปริมาณ : ผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 
869 คน จ าแนกเป็น ระดบั ปวช. จ านวน 431 คน  และระดบั ปวส. จ านวน  438 คน 
1.3.3.2 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
95.81 จ าแนกเป็น ระดบั ปวช. ร้อยละ 95.99 และระดบั ปวส. ร้อยละ 95.63 
1.3.3.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา และจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการมีงานท าและการศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ท าให้ไดรั้บขอ้มูลเป็นท่ีน่าพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง สถานประกอบการและชุมชน 



  2) จุดเด่น  

  สถานศึกษามีผลการประเมินการจดัการอาชีวศึกษา  
        ดา้นความรู้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดด้ าเนินการให้ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยทั้งระดบั ปวช.และปวส.เขา้ทดสอบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและทดสอบ
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-Net) ไดทุ้กคน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ในภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ 96.87 และคุณภาพการทดสอบการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-Net) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.95 
        ดา้นการประยกุตใ์ช้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการ
ประยกุตใ์ช้  โดยวิทยาลยัด าเนินการอบรมให้ความรู้และพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กบัผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่โลก
อาชีพ โดยวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีไดรั้บผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาระดบั 5ดาว อีกทั้งวิทยาลยัยงัสนับสนุนให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
ทั้งในระดบัภาคและระดบัชาติ และสามารถรับรางวลัในระดบัชาติได ้7 รายการ ระดบัภาค 10 รายการ รวมถึงสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดร่้วมแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
อีก 8 รายการ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งผูป้กครอง ชุมชน และสถานประกอบการให้ความเช่ือมัน่ในผูเ้รียนท่ีมาจากวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีให้ความส าคญัในการดูแล และแนะแนวอาชีพให้กบัผูเ้รียน มีการติดตามดูแล
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เช่น โครงการเยีย่มบา้น การแจง้ผลการเขา้เรียนให้กบัผูป้กครองทราบผ่านระบบ SMS  มีการจดัชั่วโมงโฮมรูมเพื่อให้ผูเ้รียนพบกบัครูท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
โดยมีผลท าให้มีผูจ้บการศึกษาในภาพรวมถึงร้อยละ 67.01 เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้  วทิยาลยัมีการจดักิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคผ์า่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 91.65 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน อวท.ระดบัเหรียญทอง  
ในระดบัจงัหวดั  การมีงานท าและการศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ท่ีสามารถเขา้ท างานและศึกษาต่อทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 
95.81 จากผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 

  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  สถานศึกษาควรมีการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลผูเ้รียนผา่นระบบครูท่ีปรึกษา รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อ และลงรายละเอียดของแต่ละสาขาวชิาเพื่อให้ผูเ้รียนท่ีจะเขา้
มาศึกษาต่อในสถานศึกษา มีความรู้เก่ียวกบัสาขาอาชีพในแต่ละสาขาวชิา โดยใชเ้ทคโนโลยพีื้นฐานท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพ 

  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  ควรมีการจดัท าแผนพฒันาระบบการดูแลผูเ้รียนและแนะแนวผูเ้รียนโดยการขอความร่วมมือจากสาขาวชิา และสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสาขา
อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงในตลาดแรงงาน  และการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการดูแลนกัเรียนผา่นระบบครูท่ีปรึกษา มีการสะทอ้นขอ้มูลอยา่งรวดเร็วไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา หัวหนา้แผนก เพื่อเร่งช่วยเหลือดูแลผูเ้รียน และลดปัญหาการออกกลางคนั 

  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
2.1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
2.1.1.1 เชิงปริมาณ : ประเภทวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนมีการพฒันาเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  
2.1.1.2 เชิงคุณภาพ :  
2.1.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน และประานงานกบัสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้
ผูเ้รียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2.1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพิ่มเติม 
2.1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวชิาหรือสาขางานท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพิ่มเติม จ านวน 
19 สาขาวชิา 
2.1.2.2 เชิงคุณภาพ : สาขาวชิาหรือสาขางานท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพิ่มเติม คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2.1.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีกระบวนการท่ีก าหนดให้สาขาวชิาทั้งระดบั ปวช.และปวส.ตอ้งมีการพฒันาหรือปรับปรุงวชิาเพื่อให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
สถานประกอบการหรือผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งต่อเน่ือง 

4.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
2.2.1.1 เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนจดัท า แผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 



2.2.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาก าหนดให้ทุกสาขาวชิาตอ้งมีการจดัแผนการเรียนรู้ทุกรายวชิา โดยครูผูส้อนมีการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา เพื่อก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมถึงมีการก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบวธีิการท่ี
หลากหลาย 
2.2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
2.2.2.1 เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใช้ใชการจดัการเรียนการสอน  จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2.2.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใชใ้ชการจดัการเรียนการสอน  ค่าคะแนน 5 
ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.2.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาก าหนดให้ครูผูส้อนทั้งหมดจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจริง
อยา่งต่อเน่ือง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของครูผูส้อน 
2.2.3 การจดัการเรียนการสอน 
2.2.3.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒุิทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอนจ านวน 133 คน 
2. ครูท่ีมีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาท่ีสอน จ านวน 138 คน 
3. ครูท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 138 คน 
4. ครูท่ีใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 138 คน 
5. ครูผูส้อนท่ีท าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้  จ านวน 123 คน 
2.2.3.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.10 
2.2.3.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาจดัให้มีครูผูส้อนตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน และตอ้งมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน มีการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงมีการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวจิยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง 
2.2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน  
2.2.4.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูส้อนท่ีจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  จ านวน 102 คน 
2. ครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวชิาท่ีเป็นปัจจุบนั  จ านวน 102 คน 
3. ครูผูส้อนท่ีใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จ  านวน 138 คน 
4. ครูผูส้อนท่ีใชว้ธีิการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ในการเรียน จ านวน 138 คน 
5. ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียน และดา้นอ่ืน ๆ จ านวน 138 คน 
2.2.4.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.57 
2.2.4.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาก าหนดให้ครูผูส้อนทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา เพื่อให้มีการจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนในท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคล  โดยมีเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนและรายวชิา มีการสร้างกระบวนการติดตามผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ ใชเ้ทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงกระตุน้เสริมแรงให้
ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลผา่นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาอยา่งเขม้แขง็ 
2.2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 
2.2.5.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูท่ี้จดัท าแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวิชาชีพ  จ านวน 125 คน 
2. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงต่อปี จ านวน 133 คน 
3. ครูผูส้อนท่ีน าผลการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 133 คน 
4. ครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ จ านวน 69 คน 
5. ครูผุส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่  จ านวน 69 คน 
2.2.5.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 76.38 
2.2.5.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาจดัให้ครูผูส้อนตอ้งจดัท าแผนพฒันาตนเอง ID Plan และมีการเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ ตามแผนพฒันาตนเองและ
กระบวนการพฒันาวชิาชีพ และตอ้งมีการน าผลการพฒันาตนเองมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ รวมถึงตอ้งจัดท าผลงาน หรือนวตักรรม 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้กบัหน่วยงานภายนอก 
2.2.6 การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2.2.6.1 เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจดัการเรียนการสอน  จ านวน  32 ห้อง  
2.2.6.2 เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจดัการเรียนการอสน คิดเป็นร้อยละ 30.19 ของห้องเรียนทั้งหมด 
2.2.6.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชสื้บคน้ขอ้มูล และครูผูส้อนใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 



4.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหารจดัการ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
2.3.1 การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2.3.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจดัการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.3.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารการจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบรหารจดัการศึกษา ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.3.1.3 ผลสะทอ้น : ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีระบบขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา
และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยเีพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
2.3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
2.3.2.1 เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานไดรั้บการพฒันา ปรับปรุงและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
2.3.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูล อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.3.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการบริหารจดัการ รวมถึงการปรับปรุง พฒันาและดูแลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน รวมถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการผูเ้รียนอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
และไดรั้บความร่วมมือจากครู ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น สมาคมศิษยเ์ก่าครูผูป้กครอง  สถานประกอบการ และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
2.3.3.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบ
รักษาความปลอดภยัไดรั้บการบ ารุงรักษาและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2.3.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.3.3.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการจราจร การส่ือสาร รวมถึงการจดัระบบรักษาความปลอดภยัภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 
2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 
2.3.4.1 เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ คิดเป็นร้อยละ 59.91 ของผูเ้รียนทั้งหมด 
2.3.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.3.4.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุดใ้้หสามารถให้บริการผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดใ้ช้
คน้ควา้หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  
2.3.5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2.3.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใชง้าน Uninet 1000/1000 ToT 1,000/300  Hi-
internet 300/300 

2.3.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.3.5.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้สามารถให้บริการผูเ้รียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์ ประหยดัเวลา และเกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
2.4.1 การจดัการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
2.4.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  มีจ านวน 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาช่างยนต ์ สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั  สาขาวชิาโลจิสติกส์  และสาขาวชิาเคร่ืองประดบัและอญัมณี โดยมีผูเ้รียนจ านวน 134 คน 
2.4.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
2.4.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการพฒันาในแต่ละสาขาวชิาให้มีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคีตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

  2) จุดเด่น  

  ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา 2562 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ร่วมกบัสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี จ านวน 19 สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ 100  
        ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีก าหนดให้ทุกสาขาวชิาตอ้งมีการจดัท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวชิาตามเกณฑม์าตรฐาน ครูมีการ
ใชส่ื้อ นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา  ครูมีการท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาผูเ้รียน  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด



เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีผลการปฏิบติัของครูท่ีจดัท าแผนการเรียนรู้จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูมีการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด ร้อยละ 76.38  โดยวิทยาลยัไดก้ าหนดให้ครูทุกคนตอ้งท า ID PLAN และเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC คิดเป็นร้อยละ 100 วทิยาลยัมีระบบ
อินเตอร์เนตความเร็วสูงไวบ้ริการกบั ผูเ้รียน ครู ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในวทิยาลยั และมีระบบอินเตอร์เนตในห้องเรียน พื้นท่ีปฏิบติัท่ีตอ้งการหรือมีความจ าเป็นตอ้งใชถึ้ง 32 ห้อง
จากจ านวนห้องทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30.19 
        ดา้นการบริหารจดัการ วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง
ครอบคลุมงานทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและสอดคลอ้งกบับริบทสถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น สมาคมศิษยเ์ก่า ครูและผูป้กครองวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี สถานประกอบการ และชุมชน 
        ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมุ่งเนน้ในการน านโยบายจากตน้สังกดัสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่การเพิ่มปริมาณ
ผูเ้รียนในระบบทวิภาคี มีจ  านวน 5 สาขาวชิา โดยแต่ละสาขาวชิามีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวภิาคีตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพ โดยท าความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม และออกแนะแนวเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนสายอาชีพ
ให้กบันกัเรียน ครูแนะแนวในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัไกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง 

  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนและกระตุน้ให้ทุกสาขาวชิาตอ้งมีการพฒันาปรับปรับสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวชิาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการและพฒันาผูเ้รียน 

  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  ควรมีการจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  โดยเนน้ให้ทุกสาขาวชิาตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวชิาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  โดยสร้างกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต 

  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3.1.1.1 เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
3.1.1.3 ผลสะทอ้น : ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบติังานประจ าปี ผา่นกระบวนการประชุม รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งทัว่ถึง และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
3.1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวชิาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
3.1.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการอาชีวศึกษาในทุกระดบั  ผา่นการประสานงานของสาขาวชิา 
ในดา้นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิ รวมถึงการขอรับการสนบัสนุนทั้งงบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.1.3.1 เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 5 กิจกรรม 
3.1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ค่าคะแนน 5 ระดบั ยอดเยีย่ม 
3.1.3.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษาส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน มีจิตอาสา และสนบัสนุนกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวชิาการ และ
วชิาชีพ ไดแ้ก่ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต ์โครงการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมใจเก็บขยะชายหาด โครงการจิตอาสาพฒันาวดั และ
โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  โดยโครงการดงักล่าวไดส้ร้างประโยชน์ให้กบัประชาชน ชุมชน และสังคมอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับและ
สะทอ้นออกมาเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

4.3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้น
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

  1) ผลสมัฤทธ์ิ  
3.2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 



3.2.1.1 เชิงปริมาณ : ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรรค ์หรืองานวิจยั จ  านวน 487 ผลงาน  โดยจ าแนกเป็นการแข่งขนัหุ่นยนต ์จ านวน 2 ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ จ านวน 43 ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 ผลงาน โครงงานนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 436 ผลงาน 
3.2.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรรค ์หรืองานวิจยั  
ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ จ านวน 2 ผลงาน ไดแ้ก่ การแข่งขนัหุ่นยนตอ์อกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม และ การออกแบบช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม   
ไดรั้บรางวลัระดบัภาค จ านวน 6 ผลงาน ไดแ้ก่ รางวลั Honor Award ช่ือผลงานหนงัหมึกอบกรอบ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 ช่ือผลงาน เคร่ืองออกก าลงักาย
ส าหรับผูป่้วยกลา้มเน้ือแขนและขาอ่อนแรง รางวลัเหรียญทองแดง ช่ือผลงาน Mixer Machine  เคร่ืองอดัข้ึนรูปภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ เคร่ืองตีพริกไทย 
Version 2 และ อุปกรณ์ตรวจจบัระบบลมภายในโรงเรือนระบบปิด 
3.2.1.3 ผลสะทอ้น : ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัไดถู้กน าไปพฒันาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ น าไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพชีวติ จนเป็นท่ียอมรับจากองคก์ร หรือหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์

  2) จุดเด่น  

  ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมุ่งพฒันาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผา่นการสร้างความร่วมมือร่วมกนัของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประกอบการ ชุมชน สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้เพื่อการระดมทรัพยากรมาช่วยในการจดัการอาชีวศึกษาในทุกระดบั  
มีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการการประจ าปีผา่นกระบวนการ การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา   ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในวิทยาลยั รวมถึงผูเ้รียน มีจิตอาสา และสนบัสนุนใน
กิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์  โครงการจิตอาสาพฒันาวดั  โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it 
Center  เป็นตน้ จนเป็นท่ียอมรับและสะทอ้นออกมาเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
         ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ งานวจิยั  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี สนบัสนุนให้ ครูและผูเ้รียนพฒันาการสร้างนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
รวมถึงงานวิจยัผา่นการประกวด การแข่งขนัจนสามารถมีผลงานในปีการศึกษา 2562 จ านวน 487 ผลงาน โดยจ าแนกเป็น การแข่งขนัหุ่นยนต ์จ านวน 2 ผลงาน การ
ประกวดส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ จ านวน 43 ผลงาน การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 ผลงาน และการประกวดโครงงานนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 436 
ผลงาน และไดรั้บรางวลัทั้งระดบัชาติ ระดบัภาคและระดบัจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคโ์ครงงานหลายชุดถูกน าไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ  
พฒันาคุณภาพชีวติ จนเป็นท่ียอมรับจากองคก์ร สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์

  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ อนัเป็นผลมาจากการท่ีสถานศึกษาสนบัสนุนให้สถานประกอบการ ชุมชน องคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนและร่วมระดมทรัพยากรเพื่อช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาผา่นการสร้างเครือข่ายชมรม สมาคมศิษยเ์ก่าฯ เป็นตน้ 

  4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  
  สถานศึกษาควรจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา แผนพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาผา่นการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดบั
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 115 



ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 115 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 92.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 3 6 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 95 95.79 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10 



ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 64.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 

2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 75 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 85 88.24 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยวิ์ทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้นสารสนเทศภายใน 2 5 10 



ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

สถานศึกษา 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 65 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจดัการ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 30 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 45 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ 3 4 12 



ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

ข้อการประเมิน ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน ้าหนักxค่าคะแนน) 

งานวิจยั 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 15 80.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 97.45 

ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 92 

ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 95.79 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 90.73 

ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 

ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.40 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ส่วนท่ี 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  



ส่วนท่ี 7 

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพฒันายกระดบั
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้อยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด
ดงัน้ี  

มาตรฐานและประเดน็การประเมิน 
แผนพฒันาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ดา้นความรู้ 
 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 
 

 


