
ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

 วิสัยทัศน์ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 
  ภำรกิจ 
  จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 
 
  พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
 5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ 
 6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 
1.2  ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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1.3  นโยบำย จุดเน้นและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดอำชีวศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21” 
 
      1.  เพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพ (สำยอำชีวะ 50 : 50 สำยสำมัญ) 
          1)  เปิดสำขำใหม่/สำขำขำดแคลน 
          2)  เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.) 
       3)  ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้ำสู่ระบบ 
       4)  แนะแนวสื่อสำรทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกพ้ืนที่ 
       5)  สร้ำงภำพลักษณ์ (Re-Branding) 
       6)  จัดสวัสดิกำรตำมบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 
 
 2. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) 
  1)  พัฒนำก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (10+2+1) (10 + 2 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย + 1 
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ) 
  2)  จัดกำรศึกษำรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนในเขตพัฒนำพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
  3)  พัฒนำควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน 
  4)  พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพและภำษำ (อังกฤษ จีน และภำษำในอำเซียน) 
  5)  อำชีวะฐำนวิทย์ฯ/มำตรฐำน KOSEN 
 
 3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
  1)  ยกระดับศักยภำพและพัฒนำทักษะก ำลังคน (โดยวิทยำลัยสำรพัดช่ำงและวิทยำลัยกำรอำชีพท่ัวประเทศ) 
  2)  เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 
  3)  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 
  4)  หลักสูตรฝึกอำชีพฐำนสมรรถนะ (Education To Employment) 
  5)  Startup/Business online 
 
 4. ปฏิรูประบบบริหำรและงำนบุคคล 
  1)  ปฏิรูปประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
  2)  พัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพ ดิจิทัล และภำษำอังกฤษ 
  3)  แก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทุกมิติ 
  4)  สร้ำงระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่ำตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ 
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 5. ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  1)  อำชีวศึกษำทวิภำคี 3 รูปแบบ 
  2)  บูรณำกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล และภำษำอังกฤษกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  3)  Fix it Center/จิตอำสำอำชีวะ 
  4)  สร้ำงค่ำนิยม “กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ” 
 
1.4  ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
 1.  ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
 2.  พัฒนำครูและองค์กร 
 3.  เน้นสอนระบบทวิภำคี 
 4.  น ำสิ่งดีดีสู่สังคม 
 5.  เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
 6.  สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
 7.  พัฒนำโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
 8.  ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
 9.  เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
 10.  เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 

ยุทธศำสตร์สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 ขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดศึกษำสู่สำกลกับทุกภำคส่วน   
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสรรค์งำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน   
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพด้วยองค์ควำมรู้และทักษะเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมให้แก่
ชุมชนสังคม   
ยุทธศำสตร์ที่ 5 บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริกำรวิชำกำร   
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพให้เป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน  
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับขอบข่ำยงำนและกำร
เปลี่ยนแปลง  
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

หลักกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “กำรพัฒนำที่ ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ที่ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพ่ิมผลิต
ภำพกำรผลิตบนฐำนกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม 

ส ำหรับกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนด
ว่ำ“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” ในขณะที่กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ของแผนพัฒนำฯ ได้ยึดเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะ
บรรลุใน 5  ปี  โดยที่เป้ำหมำยและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่ำงประเทศก ำหนดขึ้น อำทิ กำรพัฒนำที่ ยั่งยืน (sustainable development 
goals : SDGs) ที่องค์กำรสหประชำชำติก ำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทำงกำรพัฒนำ ได้บูรณำกำรนโยบำยหรือ
ประเด็นพัฒนำที่สำคัญ ของประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ 37 วำระ และ ไทยแลนด์ 4.0 

กำรจัดท ำแผนขับเคลื่อน และกำรติดตำมประเมินผล เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม ทั้งจำกภำครัฐ 
เอกชน ประชำชน และภำคกำรศึกษำ ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชำรัฐที่รวมพลัง ให้สำมำรถ
ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒนำ รวมทั้งแผนงำนโครงกำรส ำคัญที่ตอบสนองควำมต้องกำร และแก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนได้อย่ำงสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปี 
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญ 

ส ำหรับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกก ำหนด
จำกยุทธศำสตร์ ทั้ง 6 ด้ำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และก ำหนดเป็นแนวทำงในรำยละเอียดที่แสดงให้เห็น
ถึงควำมสอดคล้องและกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ ในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นกำรวำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถ
สำนต่อกำรพัฒนำในประเด็นส ำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เกิดควำม
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงน ำทำง ทั้งนี้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ทั้ง 10 
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำครอบคลุมรำยละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็น 
หลักของกำรพัฒนำในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ ในแผนพัฒนำฯ  ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้อง ต่อยอด
ให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนและกำรแก้ปัญหำส ำคัญที่เป็นรำกเหง้ำของ
ปัญหำต่ำง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีควำมเชื่อมโยงกับหลำกหลำยประเด็น
กำรพัฒนำที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 
        ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีจ ำนวน 10 ยุทธศำสตร์ซึ่งมีรำยละเอียดมำกกว่ำใน 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องนั้นเป็นกำร
ยำกในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้มีรำยละเอียดที่ชัดเจน   ในแผนพัฒนำระยะยำว 
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เพรำะยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและ
ปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลำนั้นๆ จึงจะสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยเหตุดังกล่ำวยุทธศำสตร์
ชำติจึง เป็นกำรก ำหนดกรอบที่เป็น ประเด็นหลักของกำรพัฒนำประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่ำงๆ ซึ่งสะท้อนทั้งใน
เรื่องกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำร กำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย และกำรพัฒนำในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ 
รวมทั้งกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ภำยใต้กำรก ำหนดและกำรยึดหลักกำรส ำคัญของกำรพัฒนำ ดังนั้น ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดและควำมเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืนและ 

6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย 

    ประกอบกับอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำพ้ืนฐำนเชิงยุทธศำสตร์และกลไกสนับสนุน ให้กำร
ด ำเนินยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำนให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
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ส่วนที ่2  
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
2.1 ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ 
 

  ปรัชญำ 
   สำมัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ ำเลิศวิชำ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ผู้น ำในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน   พร้อมยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล  
 

 พันธกิจ (Mission) 
1.  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร แห่งกำรเรียนรู้ 
2.  ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน  
3.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำ  
4.  พัฒนำระบบเทคโนโลยี งำนวิจัย และนวัตกรรม   
5.  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
6.  ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Stategy) 

1.  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
2.  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน  
3.  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
4.  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/งำนวิจัยและ

นวัตกรรม 
5.  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 

 
 เป้ำประสงค์ (Goal) 

1.  สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
2.  หลักสูตรมีควำมหลำกหลำยสอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
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4.  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
5.  เพ่ิมเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
6.  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ   
7.  ครูและบุคลำกรมีสมรรถนะของควำมเป็นมืออำชีพ 

 

  ภำรกิจ       
  จัดกำรศึกษำประเภทวิชำอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม ศิลปกรรม ทั้งในระดับช่ำงฝีมือ และช่ำง
เทคนิค ให้ได้ตำมสมรรถนะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชน และคงมุ่งพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเตรียมก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
       
2.2 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
     จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 1.  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ         
 2.  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ        
 3.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ      
 4.  ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ        
 5.  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย       
 6.  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
 7.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ     

 

 2.3  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

1. จุดเด่น  
สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
        ด้ำนควำมรู้  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยทั้งระดับ ปวช.และปวส.เข้ำ
ทดสอบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพและทดสอบกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ(V-Net) ได้ทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100  โดยมีคุณภำพกำรทดสอบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก ในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 
96.87 และคุณภำพกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ(V-Net) ในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.95 
        ด้ำนกำรประยุกต์ใช้  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  โดยวิทยำลัยด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้และ
พัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้กับผู้เรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่โลกอำชีพ โดยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับ 
5ดำว อีกท้ังวิทยำลัยยังสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพทั้งในระดับภำคและระดับชำติ และ
สำมำรถรับรำงวัลในระดับชำติได้ 7 รำยกำร ระดับภำค 10 รำยกำร รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ร่วมแข่งขัน
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ทักษะฝีมือแรงงำนแห่งชำติ อีก 8 รำยกำร ซึ่งท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ อีกทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถำนประกอบกำรให้ควำมเชื่อมั่นในผู้เรียนที่มำจำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
        ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีให้ควำมส ำคัญในกำร
ดูแล และแนะแนวอำชีพให้กับผู้เรียน มีกำรติดตำมดูแลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ เช่น โครงกำรเยี่ยมบ้ำน กำร
แจ้งผลกำรเข้ำเรียนให้กับผู้ปกครองทรำบผ่ำนระบบ SMS  มีกำรจัดชั่วโมงโฮมรูมเพ่ือให้ผู้เรียนพบกับครูที่
ปรึกษำ เป็นต้น โดยมีผลท ำให้มีผู้จบกำรศึกษำในภำพรวมถึงร้อยละ 67.01 เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำ  
วิทยำลัยมีกำรจัดกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำย โดยมีผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 91.65 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด โดยมี
ผลกำรประเมิน อวท.ระดับเหรียญทอง  ในระดับจังหวัด  กำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่สำมำรถเข้ำท ำงำนและศึกษำต่อทั้งจำกภำครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 95.81 
จำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถำน
ประกอบกำร 
  2. จุดที่ควรพัฒนำ  
  สถำนศึกษำควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรดูแลผู้เรียนผ่ำนระบบครูที่ปรึกษำ รวมถึงกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อ และลงรำยละเอียดของแต่ละสำขำวิชำเพ่ือให้ผู้เรียนที่จะเข้ำมำศึกษำต่อในสถำนศึกษำ มีควำมรู้
เกี่ยวกับสำขำอำชีพในแต่ละสำขำวิชำ โดยใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพ 
  3. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
  ควรมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำระบบกำรดูแลผู้เรียนและแนะแนวผู้เรียนโดยกำรขอควำมร่วมมือจำก
สำขำวิชำ และสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้อในกำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำขำอำชีพที่สอดคล้องกับควำมจริง
ในตลำดแรงงำน  และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดูแลนักเรียนผ่ำนระบบครูที่ปรึกษำ มีกำรสะท้อนข้อมูล
อย่ำงรวดเร็วไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำแผนก เพ่ือเร่งช่วยเหลือดูแลผู้เรียน และ
ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
 

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 
รำงวัลและผลงำนของ สถำนศึกษำ  

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

องค์กรที่ท ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชน รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ 

ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับ 5 ดำว ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

TO BE NUMBER ONE รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ทีมหมูชะมวง กำรแข่งขันหุ่นยนต์และออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสำหกรรม 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

กำรออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์ด้วยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

โครงสร้ำงตะเกียบไม้ไผ่ รองชนะเลิศ ชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล 

องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทอง ในระดับ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำขนำดใหญ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

  

รำงวัลและผลงำนของ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยอัครนันท์ ศิริตำเกษมศิลป์  
ผู้บริหำรดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร  
ผู้บริหำรดีเด่น 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี 

นำงสุพัฒนำ ร่วมโพธิ์รี  
ครูขวัญศิษย์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล  
คุรุสดุดี 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล  
พระพฤหัสบดี 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด คณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

นำงกรุณำพร รัตนภูผำ  
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยหรั่ง นะยะเนตร  
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยชัยฉลอง เดชบุรัมย์  
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวกิ่งทอง สัตยำอภิธำน  
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยธำรำ ศักดำเดช  
ครูดีศรีอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยชัยฉลอง เดชบุรัมย์  
ครูดีศรีอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวจันประภำ ข ำอ่อน  
ครูดีศรีอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงวิมล ชูภำระ  
คนดีศรีอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณรงค์ สุขเจริญ  
ผู้บริหำรดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร  
ผู้บริหำรดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวสุดำจิต มณีโชติ  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยโอภำส วงษ์เกษมศิริ  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวเฉลิมศรี จักขุทิพย์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงดวงรัตน์ ชลจิตต์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงอลิสสำ กูรมะสุวรรณ  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงจันทรำ โหประพัฒน์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยอนุชิต วงษ์สกุล  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยมงคล บุญอนันต์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวกุสุมำ เกศศรีพงษ์ศำ  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวเกณิกำ หมื่นเตียง  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยนพดล เฉลิมพงษ์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยมรุต นำมบุญ  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยภำมิศร พงศ์เสถียร  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยสำธิต พลศิลป์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวปนิดำ มำตนอก  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยสมยศ พำนิชำนุรักษ์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยปูรณ์นรินทร์ เพ็ญวงษ์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยธวัชชัย กินตำว  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงวรรณำ บ ำเพ็ญผล  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำววัตศมน บรรจงใจรักษ์  
ครูดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวปนัดดำ มณีฉำย  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยเจริญ แย้มประยูร  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยธงยศ จันทอุทัย  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

ว่ำที่ร้อยตรีธีรภัทร์ บุญเกิด  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยภำนุพงศ์ วงษ์วำรี  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงสำวปพัชญำนันทน์ เพ็งแจ่ม  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำยสมศักดิ์ เลือกสรร  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

นำงพยอม วงษ์มะณี  
คนดีศรีอำชีวะ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน  

    ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวฐิดำพร อยู่ศรีสุข  
นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวกรรณิกำร์ วงษ์ศรีจันทร์  
เยำวสตรีไทยดีเด่น 

ชนะเลิศ ชำติ สมำคมสตรีแห่งชำติ ใน
พระบรมรำชินูปถัมภ์ 
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวกรรณิกำร์ วงษ์ศรีจันทร์  
รำงวัลเยำวชนคนเก่ง 

ชนะเลิศ ชำติ โครงกำรรักและห่วงใยใน 
พระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำร ี

นำงสำวกรรณิกำร์ วงษ์ศรีจันทร์  
ประกวดคลิปวิดีโอกล่ำวสุนทรพจน์ "ท ำไมประเทศ
ไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง" 

รองชนะเลิศ ชำติ สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

นำยนภสินภ์ ฤทธิ์เล็ก  
กำรแข่งขันทักษะกำรพัฒนำมัลติมีเดียแบบหลำยมิติ 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยชัยยุทธ์ อำรมรักศ์  
กำรแข่งขันทักษะกำรพัฒนำมัลติมีเดียแบบหลำยมิติ 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยนำวิน งำมศัพท์  
กำรแข่งขันทักษะกำรพัฒนำมัลติมีเดียแบบหลำยมิติ 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยอนันต์ ใจงำม  
กำรออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์ด้วยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยธนวัฒน์ พัฒนพรรณสกุล  
กำรออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์ด้วยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยปริญญำ สำยทอง  
กำรออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์ด้วยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยกฤตนัย แสงเมฆ  
กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์วิชำกำรด้ำนโครงสร้ำง
ตะเกียบไม้ไผ่ 

รองชนะเลิศ ชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นำยกฤษณ ชูชีพ  
กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์วิชำกำรด้ำนโครงสร้ำง
ตะเกียบไม้ไผ่ 

รองชนะเลิศ ชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นำยจิระชัย ถำวรธำร  
กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์วิชำกำรด้ำนโครงสร้ำง
ตะเกียบไม้ไผ่ 

รองชนะเลิศ ชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นำงสำวจุฑำรัตน์ ซื่อตรง  
กำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวจิรภิญญำ ใจหนัก  
กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวพนิดำ สมศรี  
กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนกำรประกวดดนตรีไทย 
ประเภทเดี่ยว ขิมสำย (ขิม 7 หย่อง) 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวอินทุมำ พงษ์พันธุ์  
กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนกำรประกวดดนตรีไทย 
ประเภทเดี่ยว ซอด้วง 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยจีรศักดิ์ สมศรี  
กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนกำรประกวดดนตรีไทย 
ประเภทเดี่ยว จะเข้ 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยนุวัฒน์ ขำวนวล  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยธนำกร มำกทิม  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณัฐวุฒิ พวงทอง  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวพรวดี วิสติ  
กำรแข่งขันมวงสำกลสมัครเล่น รุ่นพินเวท และรำงวัล
นักชกยอดเยี่ยมหญิง "ละโว้เกมส์" 

ชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยแพรวำ ค ำประดิษฐ์  
กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นฟลำยเวท "ละโว้
เกมส์" 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยชำกร สืบจำกป้อง  
กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท "ละโว้
เกมส์" 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวสวรรยำ นิลำว ี 
กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นฟลำยเวท "ละโว้
เกมส์" 

รองชนะเลิศ ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวบุหลัน ปะสิ่งชอบ  
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร "หนังหมึกอบกรอบ" 
รำงวัล HONOR AWARD 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวดลพร ชนะผล  
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร "หนังหมึกอบกรอบ" 
รำงวัล HONOR AWARD 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยธีรวัฒน์ มั่นภักดี  
เครื่องออกก ำลังกำยส ำหรับผู้ป่วยกล้ำมเนื้อแขนและ
ขำอ่อนแรง 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยสรนันท์ พวงสมุทร  
เครื่องออกก ำลังกำยส ำหรับผู้ป่วยกล้ำมเนื้อแขนและ
ขำอ่อนแรง 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยโชคนที ศรีคล้ำย  
เครือ่งออกก ำลังกำยส ำหรับผู้ป่วยกล้ำมเนื้อแขนและ
ขำอ่อนแรง 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำววันวิสำ จันทวรรณ  
"Mixer Machine" โครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวบุญยธิดำ ถ้ำยำง  
"Mixer Machine" โครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยวีรภัทร สุขผลำนันท์  
"Mixer Machine" โครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยรัชต์กร ศรีจันทร์  
"เครื่องอัดขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ" โครงงำน
วิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณัฐวุฒิ นำมสลัก  
"เครื่องอัดขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ" โครงงำน
วิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณัฐพงศ์ แสงสูงเนิน  
"เครื่องอัดขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ" โครงงำน
วิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยปวรุฒม์ อินทะนพ  
"เครื่องอัดขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ" โครงงำน
วิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยปรัญชัย ยินเสียง  
"เครื่องอัดขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ" โครงงำน
วิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยศุภกิตติ์ จ ำเนียร  
ทักษะงำนกลึงชิ้นงำน 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณภัทร โชติบัญชำ  
กำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยคณนำถ บรรเลง  
ทักษะงำนปูน 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยธีรวัต แจ่มแจ้ง  
ทักษะงำนปูน 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยภำณุ เต๋นเต้  
ทักษะงำนปูน 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยกรรณทศร บุญเลิศ  
ทักษะประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวภัทรพร ธัญญกรรม  
ทักษะประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวพัชริดำ โพธิลดำ  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยจิระพัฒน์ ชโลธร  
ทักษะกำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยวัชรกรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์  
ทักษะกำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยพงศภัท เฉลิมพงษ์  
ทักษะกำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำววริศรำ แจ้งสว่ำง  
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีผลิตหนังสือรำชกำรภำยนอก 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยยรรยง แสนพรม  
กำรประกวดมำรยำทไทย 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวพิญชำอร ทั่งทอง  
กำรประกวดมำรยำทไทย 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยธนภัทร ทสำมนต์  
กำรเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวเบญจรัตน์ อ้นสุวรรณ  
กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยกฤตนัย แสงเมฆ  
สำขำปูกระเบื้อง กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำงสำวธนภรณ์ แสงสุรศักดิ์  
สำขำปูกระเบื้อง กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยธีรวัต แจ่มแจ้ง  
สำขำก่ออิฐ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยบริพัฒน์ แสงงำม  
สำขำก่ออิฐ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยภำสกร วิลำลัย  
สำขำอุตสหกรรมไม้เครื่องเรือน กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยภัทรพล ทรงวัฒนำ  
สำขำอุตสำหกรรม กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยณัฐพงษ ์ศรีประเสริฐ  
สำขำต่อประกอบมุมไม้ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยภำสวุฒิ สุธรรม  
สำขำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยภำสวุฒิ สุธรรม  
สำขำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี

นำยจักรกฤษณ์ ศิริไสยำสน์  
สำขำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 28 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 3 ชลบุร ี
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวอรณิชำ เวชประสิทธิ์  
เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยนวมินทร์ เวฬุวัน  
เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยเจษฎำกร นำหนองขำม  
เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวพัทธ์ธีรำ มณีเกตุ  
อุปกรณ์ตรวจจับระบบลมภำยในโรงเรือนระบบปิด 
โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์ 
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยภวินท์ สำสนิกะ  
อุปกรณ์ตรวจจับระบบลมภำยในโรงเรือนระบบปิด 
โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์ 
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยภัคพงษ์ พรหมพูล  
อุปกรณ์ตรวจจับระบบลมภำยในโรงเรือนระบบปิด 
โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์ 
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำยณภรกชมน สอนภำเมือง  
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออก เข้ำร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวกรรณิกำร์ วงษ์ศรีจันทร์  
กำรประกวดสุนทรพจน์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงโลก 
(ภำษำไทย) ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 6 

ชนะเลิศ ชำติ ชมรมพุทธศำสตร์สำกล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระ
มหำรัชมังคลำจำรย์ 

นำงสำวชโลทร กิจกำญน์  
โครงกำรประกวดสุนทรพจน์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงโลก 
(ภำษำไทย) ระดับ ม.ปลำย/ปวช. ครั้งที่ 6 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ชมรมพุทธศำสตร์สำกล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระ
มหำรัชมังคลำจำรย์ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยโอภำส พรคต  
กำรประกวดสุนทรพจน์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงโลก 
(ภำษำจีน) ระดับ ม.ปลำย/ปวช. ครั้งที่ 6 

รำงวัลอื่น ๆ ชำติ ชมรมพุทธศำสตร์สำกล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระ
มหำรัชมังคลำจำรย์ 

นำงสำวชโลทร กิจกำญจ์  
กำรประกวดคัดลำยมือ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/
ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวนฤมล วงค์ษำ  
กำรประกวดคัดลำยมือ ระดับอุดมศึกษำ 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวนพพร ศรีเจริญพร  
กำรประกวดเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวพนิดำ สมศรี  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวอินทุมำ พงษ์พันธ์  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวดวงฤทัย กุลบุตร  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำยจิรศักดิ์ สมศรี  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวจิรัตรญำ พรตเจริญ  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำยศุภกร พงษ์พันธ์  
กำรประกวดวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม 

ชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวขนิษฐำ คงมี  
กำรแข่งขันตอบปัญหำธรรมะ ระดับชั้นอุดมศึกษำ 

รองชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวศศิธร ผมหอม  
กำรประกวดเรียงควำม ระดับอุดมศึกษำ 

รองชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวชุติกำญจน์ มีจินดำ  
กำรประกวดเรียงควำม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย / 
ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

นำงสำวสุชำนรี ปำนมณี  
กำรแข่งขันตอบปัญหำธรรมะ ระดับอุดมศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวธีรดำ กรวิภำพันธ์  
กำรประกวดคัดลำยมือ ระดับอุดมศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธ
บำทพลวง 

 

2.3. กลยุทธ์ และมำตรกำรของสถำนศึกษำปีปัจจุบัน 
 

ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
       กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ 
    กลยุทธ์ที ่2   ส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย    
      กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
      กลยุทธ์ที่ 4  กำรขยำยโอกำสวิชำชีพสู่อำเซียน 
     กลยุทธ์ที่ 5  กำรพัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
     กลยุทธ์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบเทคโนโลยี 
     กลยุทธ์ที ่7  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 8  สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับ 
          สถำนประกอบกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 9  สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ 
          สถำนศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/ 
     กำรเรียนกำรสอน/งำนวิจัยและนวัตกรรม 
     กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำงำนระบบประกัน 
            คุณภำพ 
 
     กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ 
            ยอมรับระดับสำกล 
     กลยุทธ์ที่ 12  พัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำร 
            ของชุมชน 
     กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรใน 
            สถำนศึกษำ   
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     กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดกำรเรียน 
            กำรสอน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 

  กลยุทธ์ที่ 15  ท ำควำมร่วมมือกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และสถำบันพัฒนำ 
         ฝีมือแรงงำน 
  กลยุทธ์ที่ 16  พัฒนำระบบสำรสนเทศเก่ียวกับงำนบริหำรทรัพยำกร 
  กลยุทธ์ที่ 17  พัฒนำบุคลำกรให้ผ่ำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 18  เตรียมทรัพยำกรเพ่ือรองรับกำรจัดตั้งศูนย์ประเมินคุณวุฒิ 
         วชิำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 

มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  (กำรประกันคุณภำพภำยใน) 
    คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

กระทรวงศึกษำธิกำรไดประกำศใชมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำหรับสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำใน
ระดับอำชีวศึกษำ ใชเปนแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ดำนอำชีวศึกษำให้      
เปนไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึง
ไดก ำหนดเกณฑกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 5 ดำน ดังนี้  

 
 ดำนที่ 1  ดำนผูเรียนและผสู ำเร็จกำรศึกษำ  

  1.1  กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน  
  1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  1.3  ผูเรียนมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
  1.4  ผลงำนของผูเรียนดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรคหรืองำนวิจัย  
  1.5  ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ  
  1.6  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
  1.7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
  1.8  กำรมีงำนท ำและศึกษำตอของผูส ำเร็จกำรศึกษำ  

 ดำนที่ 2  ดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
  2.1  กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  

  2.1.1  กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ  
  2.1.2  กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง 
                     รำยวชิำเดิม หรือก ำหนด รำยวิชำเพ่ิมเติม  
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  2.2  กำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส ำคัญ  
  2.2.1  คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติ  
  2.2.2  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส ำคัญและ 
                    น ำไปใชในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  

 ดำนที่ 3  ดำนครูผสูอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ  
  3.1  ครูผูสอน  

            3.1.1  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
            3.1.2  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  
            3.1.3  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  

                3.2  ผบูริหำรสถำนศึกษำ  
            3.2.1  กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม  
            3.2.2  กำรบริหำรจัดกำรระบบขอมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ   

 ดำนที่ 4  ดำนกำรมีสวนรวม  
  4.1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
  4.2  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
  4.3  กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  

 ดำนที่ 5  ดำนปจจัยพื้นฐำน  
  5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม  
  5.2  ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  
  5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร  
  5.4  ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใชงำนดำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  
  5.5  กำรเขำถึงระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

 
กำรประเมินสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน มี 6 ด้ำน  ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1  คุณภำพนักศึกษำ 
1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำ 

ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  2.1  กำรพัฒนำหลักสูตร 
  2.2  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
  2.3  กำรพัฒนำระบบกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน 
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  2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
  2.5  กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
  2.6  กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
  3.1  กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
  3.2  กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
  3.3  กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรบริกำร 
  3.4  กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
  3.5  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ด้ำนที่ 4  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
  4.1  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.2  ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
ด้ำนที่ 5  บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
  5.1  คุณลักษณะของผู้บริหำร 
  5.2  คุณลักษณะของครู 
  5.3  คุณลักษณะของบุคลำกรสนับสนุน 
  5.4  กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนที่ 6  ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  6.1  ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 
  6.2  อัตรำกำรมีงำนท ำและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 
2.4  ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 1) ประวัติ ควำมเป็นมำของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีชื่อเดิมว่ำ "โรงเรียนช่ำงไม้เบญจมรำชูทิศ" ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน
เบญจมรำชูทิศ ถนนสฤษดิเดช ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
      เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2481 ในครั้งแรกเปิดสอนแผนกช่ำงไม้ โดยรับผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำประถมศึกษำปีที ่4 เข้ำเรียนต่ออีก 3 ปี  
   พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่ำงไม้จันทบุรี" และในปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดสอนแผนก ช่ำง         
ตัดผม และยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2501 ในปี พ.ศ. 2503 ได้ย้ำยจำกสถำนที่ตั้งเดิมมำเปิดสอนที่หมู่บ้ำนตะบกเตี้ย 
ถนนจันทคำมวิถี ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 3 งำน พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น "โรงเรียนกำรช่ำงจันทบุรี" และได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรสนธิสัญญำป้องกันร่วมกันแห่งเอเชีย
ตะวันออกใต้ (สปอ.) ให้เป็นโรงเรียนในโครงกำรผลิตช่ำงฝีมือ  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำย 



-24- 
 

อำชีพ รับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เข้ำศึกษำต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 แผนก
วิชำคือ แผนกช่ำงก่อสร้ำง แผนกช่ำงยนต์ แผนกช่ำงกลโรงงำน และแผนกช่ำงเชื่อมและโลหะแผ่น  
    พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกช่ำงไฟฟ้ำ  
    พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยกำร  
    พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยำลัยอำชีวศึกษำจันทบุรี" และได้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง แผนกวิชำช่ำงยนต์ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน และแผนกวิชำช่ำง 
เชื่อมโลหะแผ่น  
    พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
    พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี"  
    พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
บริหำรธุรกิจ โดยรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกชั้น ม.ศ. 5 (มัธยมศึกษำปีที่ 5 เดิม) หรือ ม.6 (มัธยมศึกษำปีที่ 6   
ในปัจจุบัน) เข้ำศึกษำต่ออีก 2 ปี  
    พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  และแผนก
วิชำพณิชยกำร สำขำกำรบัญชี  
    พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ และหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชำ
เครื่อง ประดับอัญมณี รับนักเรียนที่จบกำรศึกษำ จำกชั้นมัธยมศึกษำปี 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6              
    พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำพำณิชยกำร แผนก
วิชำกำรขำยและกำรตลำด  
    พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระบบทวิภำคี แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
แผนกวิชำช่ำงยนต์ และแผนกวิชำพณิชยกำร และเปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก
วิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  
    พ.ศ.2537 วิทยำลัยได้รับเลือกให้เข้ำโครงกำรพัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลำกร (โครงกำรเงินกู้
OECF) ในเขตภำคตะวันออก โดยได้รับในสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 60 ล้ำนบำทเศษ 
มีวิทยำลัยที่เข้ำโครงกำรทั้งหมด ทั่วประเทศ 20 แห่ง  

 พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกวิชำช่ำงส ำรวจ แผนกวิชำช่ำง
เทคนิคสถำปัตยกรรม และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำเลขำนุกำร  

 พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำช่ำงเมคคำทรอนิกส์ 
เนื่องจำกได้รับเครื่องมือในโครงกำรเงินกู้ OCEF  

 พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำช่ำงโยธำ  
    พ.ศ.2547  เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกวิชำช่ำงเมคคำทรอนิกส์  
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    พ.ศ. 2549  เปิดสอนระดับเทียบโอนประสบกำรณ์ แผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป และ 
เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกกำรจัดกำรโลจิสติกส์  
      พ.ศ.2554 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
    พ.ศ.2555 จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำภำคตะวันออกเพ่ือเตรียมเปิดสอนระดับปริญญำตรี  
      พ.ศ.2557  เปิดสอนระดับปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง 
      พ.ศ. 2558  เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์  และ 
เปิดสอนระดับปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  พ.ศ. 2562  เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 
 2) ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  ชื่อสถำนศึกษำ   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ชื่อภำษำอังกฤษ  Chanthaburi Technical College 
  ที่ตั้งสถำนศึกษำ   เขตที ่1  ตั้งอยู่เลขที่ 44/3  ถนนจันทคำมวิถี ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง  
                                     จังหวัดจันทบุรี   
        เขตที ่2  ตั้งอยู่เลขท่ี 385 ถนนท่ำหลวง ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทุบรี 
  Website       http ://www.technicchan.ac.th  
  โทรศัพท์       โทร. 039-311198 
  โทรสำร        โทร. 039-311699 
  เว็บไซต์        http://www.technicchan.ac.th 
  E-mail        Chanthaburi01@gmail.com 
 
  เนื้อที่ของสถำนศึกษำ   42 ไร่ 3 งำน  
  มีอำคำร รวมทั้งสิ้น  19 หลัง   มีห้องท้ังสิ้น 177 ห้อง ได้แก่ 

1. อำคำรอ ำนวยกำร 
 

จ ำนวน      1   หลัง      15   ห้อง 
2. อำคำรเรียน 1 

 
จ ำนวน      1   หลัง      11   ห้อง 

3. อำคำรบริหำรธุรกิจ  
 

จ ำนวน      1   หลัง      19   ห้อง 
4. อำคำรเรียนสำมัญ 

 
จ ำนวน      1   หลัง      22   ห้อง 

5. อำคำรฝึกงำนอัญมณี 
 

จ ำนวน      1   หลัง        8   ห้อง 
6. อำคำรฝึกงำนและโพลิเมอร์ จ ำนวน      1   หลัง        4   ห้อง 
7. อำคำรพัสดุกลำง 

 
จ ำนวน      1   หลัง        7   ห้อง 

8. อำคำรเรียนปฏิบัติกำรรวม จ ำนวน      1   หลัง        7   ห้อง 
9. อำคำรแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน      1   หลัง      19   ห้อง 

mailto:Chanthaburi01@gmail.com
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10. อำคำรแผนกช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน      1   หลัง      14   ห้อง 
11. อำคำรฝึกงำนแผนกช่ำงก่อสร้ำง จ ำนวน      1   หลัง        8   ห้อง 
12. อำคำรฝึกงำนแผนกเทคนิคพ้ืนฐำน จ ำนวน      1   หลัง        4   ห้อง 
13. อำคำรฝึกงำนแผนกช่ำงยนต์ จ ำนวน      1   หลัง      10   ห้อง 
14. อำคำรฝึกงำนแผนกช่ำงเชื่อม จ ำนวน      1   หลัง        8   ห้อง 
15. อำคำรฝึกงำนแผนกช่ำงกลโรงงำน จ ำนวน      1   หลัง        7   ห้อง 
16 อำคำรอเนกประสงค์ 

 
จ ำนวน      1   หลัง        2   ห้อง 

17 อำคำรวิทยบริกำร 
 

จ ำนวน      1   หลัง        9   ห้อง 
18 อำคำรโรงฝึกงำนแบบจั่วคู่  จ ำนวน      1   หลัง        3   ห้อง 
19 อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์ จ ำนวน      1   หลัง        8    ห้อง 

   

ปรัชญำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
            สำมัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม ล้ ำเลิศวิชำ 

 
  

 เอกลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
            เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำวิชำชีพและบริกำรชุมชน 

 

 อัตลักษณ์ของนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
           เปี่ยมคุณธรรม น ำควำมรู้ สู่จิตอำสำ พัฒนำเทคโนโลยี 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
         สุภำพ  มีวินัย  ใจอำสำ 

 

สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
            สีน้ ำเงิน – ขำว 

 

 

    ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี          
         ต้นจัน 
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รำยละเอียดข้อมูลอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

ที ่ ประเภทอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวนชั้น 
ขนำด
พื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ประเภทกำรใช้งำน (ห้อง) 
หมำย
เหตุ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

ห้อง
กิจกรรม 

ห้องท ำงำน /
ห้องพักครู 

จ ำนวน
ครอบครัว 
ที่เข้ำพัก 

1 อำคำรเรียน (อำคำร 3) 4 1,836 15 2 1 6   
2 อำคำรเรียน (อำคำรอ ำนวยกำร) 4 1,980 6 2 2 4   
3 อำคำรเรียน (อำคำรไม้) 2 855 5   9   
4 อำคำรเรียน (ปฏิบัติกำรรวม) 3 803 2 5  1   
5 อำคำรอเนกประสงค์ (หอประชุม และโรงอำหำร) 2 1,872       
6 อำคำรพัสดุกลำง 1 800    7   
7 อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 3 1,088 3 1 3 1   
8 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร         
 แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 1,664 1 15 1 1   
 แผนกบริหำรธุรกิจ 4 2,268 13 2  4   
 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 3 1,276  11  2   
9 อำคำรโรงฝึกงำน         
 แผนกวิชำช่ำงยนต์ 1 1,088  3  2   
 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 1 976 3 1  1   
 แผนกช่ำงกลโรงงำน 1 1,312  2  1   
 แผนกช่ำงเชื่อม 1 1,404 1 3  1   
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รำยละเอียดข้อมูลอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี (ต่อ) 

ที ่ ประเภทอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวนชั้น 
ขนำด
พื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ประเภทกำรใช้งำน (ห้อง) 
หมำย
เหตุ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

ห้อง
กิจกรรม 

ห้องท ำงำน /
ห้องพักครู 

จ ำนวน
ครอบครัว 
ที่เข้ำพัก 

 แผนกเทคนิคพ้ืนฐำน 1 504   2 1   
 แผนกอัญมณีและเครื่องประดับ 1 720 2 4  2   
 ยำงและโพลิเมอร์ 1 720 1 1  1   
 แผนกเมคคำทรอนิกส์ (โรงฝึกงำนแบบจั่วคู่) 1 720 2   1   

10 อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์ (อำคำร 9) 4 3,000 8      
 บ้ำนพักครูสองชั้น 2      45 จ ำนวน 

37 หลัง 
 บ้ำนพักครูหนึ่งชั้น 1      11 จ ำนวน 

11  หลัง 
 รวม 41 21,166 62 52 9 45 56  

 

 


