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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้
เป็นรายงานที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561  จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  จ านวน 3 ประเด็นการประเมิน 
ได้แก่ 1.1 ด้านความรู้   1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน 4 ประเด็นการประเมิน  ได้แก่ 2.1 ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  2.3 ด้านการบริหารจัดการ  2.4 ด้าน
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ  และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ประเด็นการ
ประเมิน  ได้แก่  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย  ไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  4. ด้านการมีส่วนร่วม  และ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน   ซึ่งใน
รายงานเล่มนี้จะกล่าวถึง การด าเนินงานของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลสะท้อน จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ในแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้  จะ
เป็นข้อมูลส าหรับประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง  ที่สถานศึกษาได้
น าเผยแพร่ออกไป  จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดาน

วิชาการ ดานวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผานระบบการดูแลผูเรียนและแนะแนวผูเรียนโดย

ขอความรวมมือจากสาขาวิชา และสถานประกอบการที่เกี่ยวของในการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการนำนวัตกรรมมาใชในการดูแลผูเรียนผานระบบบริหาร

จัดการงานครูท่ีปรึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหทุกสาขาวิชาตองมีการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยสรางกระบวนการที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ

และตลาดแรงงานในอนาคต  มีการพัฒนาครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

เปนสวนสนับสนุน และใหโอกาสครูผูสอนในการพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง   ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสีย ไดแก ผูเรียน ครู ผูปกครอง สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาผานการใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพ 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

          การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  เปน

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  อยู

ในเกณฑท่ีดี อันเปนผลมาจากความรวมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของทั้งจากภายในภายนอก

ท่ีมีการวางแผนรวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมอันเปนคุณลักษณะที่

พึงประสงคของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง เชื่อมโยงกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษา

ของผูเรียนโดยทำความรวมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพชั้นสูง  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่

ตอบสนองตลาดแรงงานและบริบทของจังหวัดจันทบุรี  สถานศึกษามีการสนับสนุน และสงเสริมใหครูผูสอนจัด
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ทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสูการปฏิบัติ ใหสอดคลองตรงกับความตองการของสถานประกอบการและพัฒนาผู

เรียนใหมีคุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษามีผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถาน

ศึกษาอยูในเกณฑดีเลิศและยอดเยี่ยม โดยมาจากการที่สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนเพื่อพัฒนาครผูสอน

ใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานตำแหนงอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมถึงการสง

เสริมใหผูบริหารตองมีทักษะในการบริหาร จัดการสถานศึกษาโดยการใชขอมูลจากระบบสารสนเทศไดเปนอยาง

ดี  และสถานศึกษามีผลการประเมินดานการมีสวนรวมและดานปจจัยพ้ืนฐานอยูในเกณฑยอดเยี่ยม อันเปนผล

มาจากการที่สถานศึกษาสนับสนุนใหสถานประกอบการ ชุมชน องคกรตางๆมีสวนรวมในการเรียนการสอนและ

รวมระดมทรัพยากรเพื่อชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาผานการสรางเครือขายชมรม สมาคมศิษยเกาฯ เปนตน  

อีกท้ังสถานศึกษาสนับสนุนใหมีผูรับผิดชอบในการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนและผูรับบริการ

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

          การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่บรรลุเปาประสงคของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา การเพิ่มปริมาณและรักษาเปาหมายผูเรียนทั้งในระดับ ปวช.และปวส.  ดำเนินการแกปญหาการออก

กลางคัน ผานระบบงานครูที่ปรึกษา ที่รวมปองกัน/ดูแลเปนรายบุคคล  ขยายโอกาสในการเรียนสายอาชีวศึกษา

ดวยระบบโควตาและใหบริการแนะแนวการศึกษาในกลุมเปาหมายในพ้ืนที่และพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา  มุง

ผลิตและพัฒนากำลังคนใหตรงความตองการของตลาดแรงงานในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกลเคียง  สงเสริม

คุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาผานระบบประกันคุณภาพ

ภายใน  สนับสนุนใหผูบริหาร  ครู บุคลากรในสถานศึกษา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในการบริการแกผูเรียนและผูรับบริการ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) การเนนคุณภาพ

ทางวิชาการ วิชาชีพและสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการเรียนรูใน

ภูมิปญญาทองถิ่น เชน เครื่องประดับอัญมณี  จนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ 

และไดรับการพิจารณาใหเขารวมจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ในสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรีไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาตนแบบ "การพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน (VEC ONLINE 

COURSE) ประจำปงบประมาณ 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 ถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000

  โทรศัพท 0-3931-1198  โทรสาร 0-3931-1699

  E-mail -  Website www.technicchan.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

       วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีชื่อเดิมวา " โรงเรียนชางไมเบญจมราชูทิศ " ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนเบญจม

ราชูทิศ ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

     เริ่มกอตั้งเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2481 ในครั้งแรกเปดสอนแผนกชางไม โดยรับผูที่สำเร็จการศึกษา 

ประถมศึกษาปที่ 4 เขาเรียนตออีก 3 ป  

  พ.ศ. 2491 ไดเปลี่ยนชื่อเปน " โรงเรียนชางไมจันทบุรี "  และในป พ.ศ. 2493  ไดเปดสอนแผนกชางตัดผม 

และยุบเลิกเม่ือ พ.ศ. 2501 ในป พ.ศ. 2503 ไดยายจากสถานที่ตั้งเดิมมาเปดสอนที่หมูบานตะบกเตี้ย ถนนจันทคาม

วิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อท่ีทั้งหมด 42 ไร 3 งาน พ.ศ. 2504 ไดเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียน

การชางจันทบุรี" และไดรับการสนับสนุนจากองคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกใต (สปอ.) ให

เปนโรงเรียนในโครงการผลิตชางฝมือ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ รับนักเรียนที่สำเร็จการ

ศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตออีก 3 ป เปดสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชาคือ แผนกชางกอสราง แผนกชาง

ยนต แผนกชางกลโรงงาน และแผนกชางเชื่อมและโลหะแผน  

   พ.ศ. 2515 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางไฟฟา  

   พ.ศ. 2518 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยการ  

   พ.ศ. 2519 ไดเปลี่ยนชื่อเปน " วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทบุรี " และไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ในแผนกวิชาชางกอสราง แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

แผน  

   พ.ศ. 2520 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  

   พ.ศ. 2521 ไดเปลี่ยนชื่อเปน " วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี " 
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   พ.ศ. 2525 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา บริหารธุรกิจ 

โดยรับผูท่ีสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.ศ. 5 (มัธยมศึกษาปที่ 5 เดิม) หรือ ม.6 (มัธยมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน) เขา

ศึกษาตออีก 2 ป  

   พ.ศ. 2527 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางไฟฟา และแผนกวิชา

พณิชยการ สาขาการบัญชี  

   พ.ศ. 2529 ไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชางฝมือ และหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาเครื่อง

ประดับอัญมณี รับนักเรียนที่จบการศึกษา จากชั้นมัธยมศึกษาป 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6                 

   พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพาณิชยการ  แผนกวิชาการขาย

และการตลาด  

   พ.ศ.2533 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาชางกอสราง     แผนกชาง

ยนต และแผนกวิชาพณิชยการ และเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส  

   พ.ศ.2537 วิทยาลัยไดรับเลือกใหเขาโครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณและบุคลากร (โครงการเงินกูOECF) ใน

เขตภาคตะวันออก โดยไดรับในสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส คิดเปนมูลคาทั้งประมาณ 60 ลานบาทเศษ มีวิทยาลัยที่

เขาโครงการทั้งหมด ทั่วประเทศ 20 แหง  

 พ.ศ.2539 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกชางสำรวจ แผนกวิชาชางเทคนิค

สถาปตยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเลขานุการ  

 พ.ศ.2542 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนกชางเมคคาทรอนิกส เนื่องจากไดรับเครื่องมือ

ในโครงการ เงินกู OCEF  

 พ.ศ.2543 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกชางโยธา  

 พ.ศ.2547 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ และเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 พ.ศ.2549 เปดสอนระดับเทียบโอนประสบการณ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป และเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการจัดการโลจิสติกส  

 พ.ศ.2554 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 

 พ.ศ.2555 จัดตั้งสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเพ่ือเตรียมเปดสอนระดับปริญญาตรี  

 พ.ศ.2557 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการกอสราง 

 พ.ศ.2558 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

  การจัดการศึกษา



10/5/22, 2:45 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0077 7/60

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 1)  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

  1.1)  สาขางานการกอสราง 

  1.2)  สาขางานยานยนต 

  1.3)  สาขางานเชื่อมโลหะ 

  1.4)  สาขางานไฟฟากำลัง

  1.5)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

  1.6)  สาขางานเมคคาทรอนิกส

  1.7)  สาขางานเครื่องมือกลและซอมบำรุง 

  1.8)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

        2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

  2.1)  สาขางานการบัญชี 

  2.2)  สาขางานการตลาด 

  2.3)  สาขางานการเลขานุการ 

  2.4)  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                            - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (MEP) 

 3)  ประเภทวิชาศิลปกรรม                            

  3.1)  สาขางานอัญมณีและเครื่องประดับ 

        4)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (เปดทำการสอน ป 2562) 

  4.1) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

         1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

  1.1)  สาขาวิชาเครื่องกล  (สาขางานเทคนิคยานยนต) 

  1.2)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (สาขางานเครื่องมือกล) 

  1.3)  สาขาวิชาไฟฟากำลัง  (สาขางานติดตั้งไฟฟา) 

  1.4)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  (สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม) 

  1.5)  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  (สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม) 

  1.6)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  (สาขางานเมคคาทรอนิกส) 

  1.7)  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ) 

  1.8)  สาขาวิชาการกอสราง  (สาขางานเทคนิคการกอสราง) 
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 2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

  2.1)  สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี) 

  2.2)  สาขาวิชาการตลาด  (สางานการตลาด) 

  2.3)  สาขาวิชาการเลขานุการ  (สาขางานการเลขานุการ) 

  2.4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ) 

  2.5)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (สาขางานการจัดการคลังสินคา) 

  2.6)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (สาขางานการจัดการทั่วไป) 

ระดับปริญญาตรี  

  1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง 

  2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

  สภาพชุมชน

            สถานศึกษาอยูในเขตชุมชนและไมไกลจากหนวยงานราชการ  ชุมชนโดยรอบ  นับถือศาสนาพุทธ

และสถานศึกษาไมไกลจากวัด   ชุมชนมีความสัมพันธกับสถานศึกษาคอนขางดี มีการทำกิจกรรมรวมกันโดยตลอด

  สภาพเศรษฐกิจ

            จังหวัดจันทบุรีเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติครบถวน  เปนแหลงอาหารทะเลและผลไมเมือง

รอนที่มีคุณภาพ ไดรับการจัดใหเปนศูนยการคาอัญมณีในระดับโลกและถูกจัดใหเปนตลาดกลางของผลผลิตดาน

การเกษตรและประมง

  สภาพสังคม

            โดยทั่วไปมีองคกร  ชุมชนที่เขมแข็งจำนวนมาก  มีความสนใจในการพัฒนาแนวใหม ระดับการ

ศึกษาของประชาชนอยูในระดับสูง  มีความสนใจในดานการเมืองสูงโดยดูไดจากจำนวนประชากร  ผูใชสิทธิการ

เลือกตั้ง
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวมระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 768 0 0 768

ปวช.2 611 0 0 611

ปวช.3 598 0 0 598

รวม ปวช. 1977 0 0 1977

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 457 87 544

ปวส.2 506 57 563

รวม ปวส. 963 144 1107

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 944 514 54.45

ปวส.2 655 540 82.44

รวม 1599 1054 65.92

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 941 506 53.77

ปวส.2 636 522 82.08

รวม 1577 1028 65.19

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 80 80 76

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 5 5 5

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 47 25 44

เจาหนาที่ 30 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
16 - -

รวม ครู 132 110 125

รวมทั้งสิ้น 186 110 125

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 8 8 16

พาณิชยกรรม 5 5 10

ศิลปกรรม 1 1 2

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0
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ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 15 14 29

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 7

อาคารปฏิบัติการ 9

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 19

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 58026112.29

งบดำเนินงาน 17682141.52

งบลงทุน 3074629.00

งบเงินอุดหนุน 15180410.26

งบรายจายอื่น 3440636.00

รวมทั้งสิ้น 97403929.07
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  สามัคคี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา

  อัตลักษณ

  เกง  ดี  มีจิตสาธารณะ

  เอกลักษณ

  เปนแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  ผูนำในการผลิตและพัฒนากำลังคน  พรอมยกระดับสูมาตรฐานสากล

  พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  แหงการเรียนรู 

2. ยกระเดับมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

3. สรางเครือขายความรวมมือขยายโอกาสการศึกษา 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม 

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

6. ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

  เปาประสงค

  1. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

2. หลักสูตรมีความหลากหลายสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. มีเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5. เพ่ิมเครือขายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะของความเปนมืออาชีพ 

  ยุทธศาสตร

  1. การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน 
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3. การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ/การเรียนการสอน/งานวิจัยและนวัตกรรม 

5. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรสูมาตรฐานสากล

  กลยุทธ

  1. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความเปนเลิศดานวิชาชีพ 

2. สงเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

3. สงเสริมสนับสนุนภูมิทัศนของสถานศึกษา 

4. การขยายโอกาสวิชาชีพสูอาเซียน 

5. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

6. การพัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยี 

7. การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 

8. สนับสนุนการสรางความรวมมือทางการจัดการศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ทั้งในและตางประเทศ 

9. สนับสนุนการสรางความรวมมือทางการจัดการศึกษา รวมกับสถานศึกษา ทั้งในและตางประเทศ 

10. สงเสริมการใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 

11. สงเสริมใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหเปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับระดับสากล 

12. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหสามารถรองรับความตองการของชุมชน 

13. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานในสถานศึกษา 

14. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

15. ทำความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

16. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากร 

17. พัฒนาบุคลากรใหผานคุณวุฒิวิชาชีพ 

18. เตรียมทรัพยากรเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยประเมินคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

องคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน
รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว ชนะเลิศ ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

TO BE NUMBER ONE
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด จังหวัดจันทบุรี

ทีมหมูชะมวง การแขงขันหุนยนตและออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การออกแบบชิ้นสวนยานยนตดวยหุนยนตอุตสาหกรรม
รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

โครงสรางตะเกียบไมไผ
รองชนะ

เลิศ
ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

องคการมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง ในระดับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาขนาดใหญ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน VEC ONLINE

COURSE

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

สถานศึกษาตามโครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม

FABRICATION LAB

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอัครนันท ศิริตาเกษม

ศิลป 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิรัตน เศรษฐสถาพร 

ผูบริหารดีเดน

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด จังหวัดจันทบุรี

นางสุพัฒนา รวมโพธ์ิรี 

ครูขวัญศิษย

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล 

คุรุสดุดี

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล 

พระพฤหัสบดี

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

นางกรุณาพร รัตนภูผา 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายหรั่ง นะยะเนตร 

วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย 

วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวกิ่งทอง สัตยา

อภิธาน 

วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายธารา ศักดาเดช 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจันประภา ขำออน 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางวิมล ชูภาระ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค สุขเจริญ 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิรัตน เศรษฐสถาพร 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวสุดาจิต มณีโชติ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายโอภาส วงษเกษมศิริ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวเฉลิมศรี จักขุทิพย 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางดวงรัตน ชลจิตต 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางอลิสสา กูรมะสุวรรณ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางจันทรา โหประพัฒน 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายอนุชิต วงษสกุล 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายมงคล บุญอนันต 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวกุสุมา เกศศรี

พงษศา 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวเกณิกา หม่ืนเตียง 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวรัตนาพร แกวขาว 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี



10/5/22, 2:45 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0077 18/60

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนพดล เฉลิมพงษ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายมรุต นามบุญ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายภามิศร พงศเสถียร 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสาธิต พลศิลป 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวปนิดา มาตนอก 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสมยศ พานิชานุรักษ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายปูรณนรินทร เพ็ญวงษ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายธวัชชัย กินตาว 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางวรรณา บำเพ็ญผล 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาววัตศมน บรรจงใจ

รักษ 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวปนัดดา มณีฉาย 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายเจริญ แยมประยูร 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธงยศ จันทอุทัย 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วาท่ีรอยตรีธีรภัทร บุญเกิด 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายภานุพงศ วงษวารี 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวปพัชญานันทน เพ็ง

แจม 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสมศักดิ์ เลือกสรร 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางพยอม วงษมะณี 

คนดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายโอภาส วงษเกษมศิริ 

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล 

รางวัลเจาฟามหาจักรี
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี

นายไพฑูรย สุขผลานันท 

ครูดีศรีจันทบูร
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี

นายเสรี ทรัพยถาวร 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอภิชัย แกวประสงค 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางจันทนา ลัยวรรณา 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนเสฏฐ ภารดีรุจิรา 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายตฤณ บำรุงสวน 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางกรุณาพร รัตนภูผา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนเสฏฐ ภารดีรุจิรา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสุภาวิตา อยูคง 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางทิพยสุคนธ คลังเกษม 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายศรัณย นิลธิเสน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสมหวัง ชุนหชัย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายบำรุง รื่นรมย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสถาพร เจริญพร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายเสรี ทรัพยถาวร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธันยาภรณ พิมพบูรณ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายอภิชัย แกวประสงค 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวโศภชา เผือกอุมรดาภา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวพีรญา สุขขีวรรณ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวจันประภา ขำออน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวอาทิมา สุทธาวาส 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายพัฒนพงษ อนเถ่ือน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางนราธิป วิชัยดิษฐ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสุพจน คำโท 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสุขวัฒน ตลับทอง 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายธนรัช ธนากร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวจรัสโฉม ประทุมเหงา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายเวชยันต ปนธรรม 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางพัชมน สงเคราะห 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางนฤมล นามบุญ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวสุวิมล ลาภเลิศ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวพัทธมน พีระชัยรัตน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายธนัตณพัทธ อิทธิพัทธอเนก 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายจำเริญ เกิดมงคล 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวดาวรุง บัวบาน 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางณัฐพัฒน วงษสวัสดิ์ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางกันตกนิษฐ รูปสม 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวรวงรัตน พรประสิทธิ์ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวลัดดาวรรณ สิริกรนวคุณ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวสุพนิตา อังคะหิรัญ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายเจตริน กิ่งกาน 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูเบศร บำรุงศรี 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวฐิดาพร อยูศรีสุข 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวกรรณิการ วงษศรีจันทร 

เยาวสตรีไทยดีเดน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สมาคมสตรีแหงชาติ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ และกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวกรรณิการ วงษศรีจันทร 

รางวัลเยาวชนคนเกง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

โครงการรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวกรรณิการ วงษศรีจันทร 

ประกวดคลิปวิดีโอกลาวสุนทรพจน "ทำไม

ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สถาบันวัคซีนแหงชาติ

นายนภสินภ ฤทธ์ิเล็ก 

การแขงขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชัยยุทธ อารมรักศ 

การแขงขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนาวิน งามศัพท 

การแขงขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอนันต ใจงาม 

การออกแบบชิ้นสวนยานยนตดวยหุนยนต

อุตสาหกรรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนวัฒน พัฒนพรรณสกุล 

การออกแบบชิ้นสวนยานยนตดวยหุนยนต

อุตสาหกรรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปริญญา สายทอง 

การออกแบบชิ้นสวนยานยนตดวยหุนยนต

อุตสาหกรรม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤตนัย แสงเมฆ 

การแขงขันการสรางสรรควิชาการดานโครงสราง

ตะเกียบไมไผ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

นายกฤษณ ชูชีพ 

การแขงขันการสรางสรรควิชาการดานโครงสราง

ตะเกียบไมไผ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

นายจิระชัย ถาวรธาร 

การแขงขันการสรางสรรควิชาการดานโครงสราง

ตะเกียบไมไผ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

นางสาวจุฑารัตน ซื่อตรง 

การประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจิรภิญญา ใจหนัก 

การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพนิดา สมศรี 

การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หยอง)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอินทุมา พงษพันธุ 

การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยว ซอดวง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจีรศักดิ์ สมศรี 

การแขงขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยว จะเข

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนุวัฒน ขาวนวล 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนากร มากทิม 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ พวงทอง 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพรวดี วิสติ 

การแขงขันมวงสากลสมัครเลน รุนพินเวท และรางวัล

นักชกยอดเยี่ยมหญิง "ละโวเกมส"

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายแพรวา คำประดิษฐ 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รุนฟลายเวท "ละโว

เกมส"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชากร สืบจากปอง 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รุนเวลเตอรเวท

"ละโวเกมส"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวสวรรยา นิลาวี 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รุนฟลายเวท "ละโว

เกมส"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวบุหลัน ปะสิ่งชอบ 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร "หนังหมึกอบกรอบ"

รางวัล HONOR AWARD

รางวัล

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

นางสาวดลพร ชนะผล 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร "หนังหมึกอบกรอบ"

รางวัล HONOR AWARD

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธีรวัฒน ม่ันภักดี 

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผูปวยกลามเนื้อแขนและ

ขาออนแรง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสรนันท พวงสมุทร 

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผูปวยกลามเนื้อแขนและ

ขาออนแรง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายโชคนที ศรีคลาย 

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผูปวยกลามเนื้อแขนและ

ขาออนแรง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววันวิสา จันทวรรณ 

"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวบุญยธิดา ถายาง 

"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีรภัทร สุขผลานันท 

"Mixer Machine" โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายรัชตกร ศรีจันทร 

"เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ" โครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฐวุฒิ นามสลัก 

"เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ" โครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพงศ แสงสูงเนิน 

"เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ" โครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปวรุฒม อินทะนพ 

"เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ" โครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายปรัญชัย ยินเสียง 

"เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ" โครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภกิตติ์ จำเนียร 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณภัทร โชติบัญชา 

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายคณนาถ บรรเลง 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธีรวัต แจมแจง 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภาณุ เตนเต 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรรณทศร บุญเลิศ 

ทักษะประมาณราคางานกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวภัทรพร ธัญญกรรม 

ทักษะประมาณราคางานกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพัชริดา โพธิลดา 

ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิระพัฒน ชโลธร 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวัชรกรณ ตั้งรัตนสมบูรณ 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพงศภัท เฉลิมพงษ 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววริศรา แจงสวาง 

ทักษะการใชเทคโนโลยีผลิตหนังสือราชการภายนอก

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายยรรยง แสนพรม 

การประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพิญชาอร ทั่งทอง 

การประกวดมารยาทไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนภัทร ทสามนต 

การเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวเบญจรัตน อนสุวรรณ 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกฤตนัย แสงเมฆ 

สาขาปูกระเบื้อง การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ

ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธนภรณ แสงสุรศักดิ์ 

สาขาปูกระเบื้อง การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ

ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายธีรวัต แจมแจง 

สาขากออิฐ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่

28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายบริพัฒน แสงงาม 

สาขากออิฐ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่

28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายภาสกร วิลาลัย 

สาขาอุตสหกรรมไมเครื่องเรือน การแขงขันฝมือ

แรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายภัทรพล ทรงวัฒนา 

สาขาอุตสาหกรรม การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ

ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายณัฐพงษ ศรีประเสริฐ 

สาขาตอประกอบมุมไม การแขงขันฝมือแรงงานแหง

ชาติ ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายภาสวุฒิ สุธรรม 

สาขาหุนยนตเคล่ือนท่ี การแขงขันฝมือแรงงานแหง

ชาติ ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นายจักรกฤษณ ศิริไสยาสน 

สาขาหุนยนตเคล่ือนท่ี การแขงขันฝมือแรงงานแหง

ชาติ ครั้งที่ 28

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

นางสาวอรณิชา เวชประสิทธิ์ 

เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร

สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

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

นายนวมินทร เวฬุวัน 

เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร

สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เนายเจษฎากร นาหนองขาม 

เครื่องตีพริกไทย Version 2 โครงงานวิทยาศาสตร

สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวพัทธธีรา มณีเกตุ 

อุปกรณตรวจจับระบบลมภายในโรงเรือนระบบปด

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภวินท สาสนิกะ 

อุปกรณตรวจจับระบบลมภายในโรงเรือนระบบปด

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภัคพงษ พรหมพูล 

อุปกรณตรวจจับระบบลมภายในโรงเรือนระบบปด

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา-เอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณภรกชมน สอนภาเมือง 

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคกลางและภาค

ตะวันออก เขารวมประกวด TO BE NUMBER ONE

IDOL ระดับประเทศ รุนที่ 10

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวกรรณิการ วงษศรีจันทร 

การประกวดสุนทรพจนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก

(ภาษาไทย) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ชนะ

เลิศ
ชาติ

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชโลทร กิจกาญน 

โครงการประกวดสุนทรพจนเพ่ือการเปล่ียนแปลงโลก

(ภาษาไทย) ระดับ ม.ปลาย/ปวช. ครั้งที่ 6

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย

นายโอภาส พรคต 

การประกวดสุนทรพจนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก

(ภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย/ปวช. ครั้งที่ 6

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย

นางสาวชโลทร กิจกาญจ 

การประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวนฤมล วงคษา 

การประกวดคัดลายมือ ระดับอุดมศึกษา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวนพพร ศรีเจริญพร 

การประกวดเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวพนิดา สมศรี 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวอินทุมา พงษพันธ 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวดวงฤทัย กุลบุตร 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นายจิรศักดิ์ สมศรี 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวจิรัตรญา พรตเจริญ 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นายศุภกร พงษพันธ 

การประกวดวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวขนิษฐา คงมี 

การแขงขันตอบปญหาธรรมะ ระดับช้ันอุดมศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวศศิธร ผมหอม 

การประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวชุติกาญจน มีจินดา 

การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวสุชานรี ปานมณี 

การแขงขันตอบปญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

นางสาวธีรดา กรวิภาพันธ 

การประกวดคัดลายมือ ระดับอุดมศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด กองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณภรชมน สอนภาเมือง 

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ(ฝายชาย) การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี

To Be Number 1

ชนะ

เลิศ
ชาติ

ชมรม To Be

Number 1

นางสาวพิมมาดา บุญเนียม 

โครงการคาพัฒนาสมาชิก To Be Number 1 สูความเปนหน่ึง รุนที่ 24

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

ชมรม To Be

Number 1

นางสาวพิมมาดา บุญเนียม 

เด็กและเยาวชนดีเดน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักนายก

รัฐมนตรี

นายอภิชา ทรัพยมาก 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หัวขอ เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบน

ทองถนน (ROAD SAFETY) ผลงานคารอีโมชั่น (Car Emotion)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกรเกียรติ ตันหยง 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หัวขอ เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบน

ทองถนน (ROAD SAFETY) ผลงานคารอีโมชั่น (Car Emotion)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทรงวุฒิ กลิ่นหอม 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หัวขอ เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบน

ทองถนน (ROAD SAFETY) ผลงานคารอีโมชั่น (Car Emotion)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายมณีสาร นนทะวงษา 

การแขงขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนดา ครั้งที่ 1

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอินทุมา พงษพันธ 

การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอดวง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวทักษินาฏ สุวรรณรัตน 

ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิรภิญญา ใจหนัก 

พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจีรศักดิ์ สมศรี 

การประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปยวรรณ ไหมทอง 

พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภูสิทธ์ิ ภาณุรักษ 

การประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุรชัย ศักดิ์ม่ัน 

การแขงขันทักษะการประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาาวนฤมล พัธราวรานี 

การแขงขันทักษะการประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอินทุอร สอนจำปา 

การแขงขันทักษะการประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายลิขิต แตมพงษ 

การแขงขันทักษะ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพัชรพล ผลาชัย 

การแขงขันทักษะ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายตุณานนต เจริญพงษ 

การแขงขันทักษะ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวชิรวิทย โกชาดม 

การแขงขันทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล สุขเทศ 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสหศวรรษ ฤกษเวียง 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิชา ทรัพยมาก 

การแขงขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนภสินธุ ฤทธิ์เล็ก 

การแขงขันทักษะ การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนาวิน งามศัพท 

การแขงขันทักษะ การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 1,161 คน  จำแนกเปน ระดับ ปวช.3  

จำนวน 598 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 563 คน  ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวน 1,143 คน จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 จำนวน 585 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 558 คน 

1.2 เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.45 ของผูเรียน

ท่ีลงทะเบียนครบ  จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 คิดเปนรอยละ 97.83 ระดับ ปวส.2 คิดเปนรอย

ละ 99.11

1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีความตระหนักในการสรางความพรอมในการสอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  รวมถึงจัดรูปแบบวิธีการสอบที่มีมาตรฐาน  โดยเชิญสถานประกอบการและ

สถานศึกษาในระดับ อศจ.จันทบุรี รวมออกแบบขอสอบ และสังเกตุการณในการสอบเพื่อสราง

มาตรฐานการสอบใหเกิดกับผูเรียน 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

2.1 เชิงปริมาณ  : ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ จำนวน 1,161 คน จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 

จำนวน 598 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 563 คน    ผูเรียนที่ประสงคจะเขารับการทดสอบ (V-

NET) ระดับ ปวช. จำนวน 125 คน เขาสอบจำนวน 65 คน และไมมีผูเรียนที่ผานการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) และระดับ ปวส. ไมมีผูเรียนที่ประสงคเขารับ

การทดสอบ (V-NET) 

2.2 เชิงคุณภาพ  : ระดับ ปวช. ไมมีผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) และระดับ ปวส. ไมมีผูเรียนที่ประสงคเขารับการทดสอบ (V-NET)    

2.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีความตระหนักในการสรางความพรอมในการทดสอบทางการ
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ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหผูเรียน  รวมถึงมีกระบวนการสงเสริมความรูใหกับ

ผูเรียนกอนการทดสอบอยางตอเนื่อง

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระใหกับกลุมเปาหมายอยางหลากหลายสาขาวิชา โดยไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย"(การเตรียมความพรอมในการเปนผู

ประกอบการใหมและการเขียนแผนธุรกิจ) โดยมีนักเรียน นักศึกษาเขารับการอบรมจำนวน 50 

คน และสามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ จำนวน 20 คน 

1.2.1.2 เชิงคุณภาพ : ดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหสถานศึกษา ยังไมได

รับการประเมินศูนยบมเพาะอาชีวศึกษา 

1.2.1.3 ผลสะทอน : ผูเรียนที่ผานการอบรมสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนา ตอยอดสูการ

เปนประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.3.1.1 เชิงปริมาณ ผูเรียนแรกเขา ปวช. ป 2561  จำนวน 941 คน ผูเรียนแรกเขา ปวส. ป 

2562 จำนวน 636 คน ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,028 คน จำแนกเปน 

ระดับ ปวช. จำนวน 506 คน ระดับ ปวส. จำนวน  522 คน 

1.3.1.2 เชิงคุณภาพ ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 คิดเปนรอยละ 65.19 จำแนกเปน 

ระดับ ปวช. รอยละ 53.77 ระดับ ปวส. รอยละ 82.08 เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา 

1.3.1.3 ผลสะทอน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาอยางเปนระบบ เชน 

โครงการเยี่ยมบาน มีการแจงผลการเขาเรียน และการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

ผานระบบ SMS มีการจัดชั่วโมง Home room เพื่อใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา และ
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จัดโครงการประชุมผูปกครองพบครูที่ปรึกษา เปนตน 

1.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3.2.1 เชิงปริมาณ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 2,464 คน  

1.3.2.2 เชิงคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 

96.75 ของจำนวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด  โดยมีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง 

ในระดับชาติ 

1.3.2.3 ผลสะทอน สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหมีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค เชน โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 

นักเรียน นักศึกษาใหม  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง โครงการอบรมภาวะผูนำ นักเรียน นักศึกษา โครงการอบรมปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด โครงการจากใจสูนองพ่ี แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โครงการดนตรีโฟลคซอง แผนก

วิชาอิเล็กทรอนิกส  โครงการประหยัดและออม แผนกวิชาการบัญชี โครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส  โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษสิ่ง

แวดลอม แผนกวิชาชางกลโรงงาน  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ 

แผนกวิชาชางไฟฟา  โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร แผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร  โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  โครงการเลือกตั้งนายก อวท.  โครงการวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  ฯลฯ

  2) จุดเดน

  สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษา 

        ดานความรู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดดำเนินการใหผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งระดับ ปวช.และปวส.มีผูเรียนที่ลง

ทะเบียนเรียน จำนวน 1,161 คน  จำแนกเปน ระดับ ปวช.3  จำนวน 598 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 563 คน  ผู

เรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 1,143 คน จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 จำนวน 585 คน ระดับ 

ปวส.2 จำนวน 558 คน คิดเปนรอยละ 98.45 ของผูเรียนที่ลงทะเบียนครบ  จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 คิดเปนรอย

ละ 97.83 ระดับ ปวส.2 คิดเปนรอยละ 99.11 

        ดานทักษะและการประยุกตใช  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จการ

ศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช  โดยวิทยาลัยดำเนินการอบรมใหความรูและ

พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหกับผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูโลก

อาชีพ โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีไดรับผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3 ดาว อีกทั้ง

วิทยาลัยยังสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพทั้งในระดับภาคและระดับชาติ และสามารถเปน

ตัวแทนระดับภาคเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ จำนวน 12 รายการ  ซึ่งทำใหผูเรียนเกิดความภาค
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ภูมิใจ อีกท้ังผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการใหความเชื่อม่ันในผูเรียนที่มาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

        ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีใหความสำคัญในการดูแล 

และแนะแนวอาชีพใหกับผูเรียน มีการติดตามดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ เชน โครงการเยี่ยมบาน การแจงผลการเขา

เรียนใหกับผูปกครองทราบผานระบบ SMS  มีการจัดชั่วโมงโฮมรูมเพื่อใหผูเรียนพบกับครูที่ปรึกษา เปนตน 

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคผานกิจกรรมที่หลากหลาย 

โดยมีผูเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาวไมนอยกวา รอยละ 96.75 ของจำนวนผูเรียนทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน 

อวท.ระดับเหรียญทอง  ในระดับชาติ  การมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี ท่ีสามารถเขาทำงานและศึกษาตอทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีถึงรอยละ 95.81 จากผูสำเร็จการศึกษา

ท้ังหมด กอใหเกิดความพึงพอใจและเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลผูเรียนผานระบบงานครูที่ปรึกษา รวมถึง

การแนะแนวการศึกษาตอ และลงรายละเอียดของแตละสาขาวิชาเพ่ือใหผูเรียนที่จะเขามาศึกษาตอในสถานศึกษา มี

ความรูเกี่ยวกับสาขาอาชีพในแตละสาขาวิชา โดยใชเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบการดูแลผูเรียนและแนะแนวผูเรียนโดยการขอ

ความรวมมือจากสาขาวิชา และสถานประกอบการที่เกี่ยวขอในการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่สอดคลองกับ

ความจริงในตลาดแรงงาน  และการนำเทคโนโลยีมาใชในการดูแลนักเรียนผานระบบครูที่ปรึกษา มีการสะทอนขอมูล

อยางรวดเร็วไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนก เพื่อเรงชวยเหลือดูแลผูเรียน และลด

ปญหาการออกกลางคัน

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2.1.1.1 เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ  

2.1.1.2 เชิงคุณภาพ :  

2.1.1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน และประานงา

นกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมี
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สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาด

แรงงาน 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 19 สาขาวิชา 

2.1.2.2 เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

2.1.2.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีกระบวนการที่กำหนดใหสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช.และ

ปวส.ตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงวิชาเพ่ือใหสอดคลองตอความตองการของสถานประกอบ

การหรือผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการ

ของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

2.2.1.1 เชิงปริมาณ : ครูผูสอนจัดทำ แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน 

138 คน คิดเปนรอยละ 100

2.2.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ คา

คะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.2.1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษากำหนดใหทุกสาขาวิชาตองมีการจัดแผนการเรียนรูทุก

รายวิชา โดยครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการกำหนดแนวทาง

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
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2.2.2.1 เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชใชการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 100 

2.2.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ และนำไปใชใชการจัดการเรียนการสอน  คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.2.2.3 ผลสะทอน : สถานศึกษากำหนดใหครูผูสอนทั้งหมดจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริงอยางตอเนื่อง โดยถือ

เปนสวนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของครูผูสอน 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

2.2.3.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนจำนวน 125 

คน 

2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 138 คน 

3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

จำนวน 138 คน 

4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 138 คน 

5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

จำนวน 114 คน 

2.2.3.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 86.36 

2.2.3.3 ผลสะทอน : สถานศึกษาจัดใหมีครูผูสอนตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่

สอน และตองมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอน

ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงมีการใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง 

2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.2.4.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จำนวน 109 คน 

2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาที่เปนปจจุบัน  

จำนวน 109 คน 

3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรู 

จำนวน 138 คน 

4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน จำนวน 138 คน 
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5. ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานอื่น ๆ จำนวน 138 คน 

2.2.4.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 78.98 

2.2.4.3 ผลสะทอน : สถานศึกษากำหนดใหครูผูสอนทุกคนมีบทบาทหนาที่เปนครูที่ปรึกษา 

เพื่อใหมีการจัดทำขอมูลผูเรียนในที่ปรึกษาเปนรายบุคคล  โดยมีเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชา มีการสรางกระบวนการติดตามผูเรียนอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการบริหารจัดการชั้น

เรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู รวมถึงกระตุนเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจใน

การเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลผานบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาอยางเขมแข็ง 

2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.5.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 

132 คน 

2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 132 คน 

3. ครูผูสอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 132 คน 

4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 132 คน 

5. ครูผุสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือ

เผยแพร  จำนวน 132 คน 

2.2.5.2 เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

100 

2.2.5.3 ผลสะทอน : สถานศึกษาจัดใหครูผูสอนตองจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และมี

การเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และตองมี

การนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ รวมถึงตองจัดทำผลงาน หรือนวัตกรรม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงาน

ภายนอก 

2.2.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2.2.6.1 เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

จัดการเรียนการสอน  จำนวน  32 หอง  

2.2.6.2 เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 30.19 ของหองเรียนทั้งหมด 

2.2.6.3 ผลสะทอน : สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในหองปฏิบัติการอยาง
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เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชสืบคนขอมูล และครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.3.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบรหารจัดการศึกษา คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3.1.3 ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการ

บริหารสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางตอ

เน่ือง 

2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

2.3.2.1 เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานไดรับการพัฒนา 

ปรับปรุงและเอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

2.3.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูล อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานหรืองานฟารม คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3.2.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาและดูแล

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการใหบริการผูเรียนอยางเพียงพอตอความตองการ และสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และไดรับความรวม

มือจากครู ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สมาคมศิษยเกาครูผูปกครอง  สถานประกอบ

การ และชุมชนอยางตอเนื่อง 

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

2.3.3.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความ

ปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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2.3.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คาคะแนน 5 ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

2.3.3.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ

การจราจร การสื่อสาร รวมถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา อยางตอเนื่อง 

2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

2.3.4.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 59.91 

ของผูเรียนท้ังหมด 

2.3.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คาคะแนน 5 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3.4.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ

หรือหองสมุดใหสามารถใหบริการผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดใชคนควาหาความรู

อยางตอเน่ือง  

2.3.5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2.3.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน Uninet 

1000/1000 ToT 1,000/300  Hi-internet 300/300 

2.3.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3.5.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาใหสามารถใหบริการผูเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา และเกิดการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับหนวยงานงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

2.4.1.1 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  มีจำนวน 

5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง  

สาขาวิชาโลจิสติกส  และสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี โดยมีผูเรียนจำนวน 144 คน 
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2.4.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คาคะแนน 5 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.4.1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีความมุงมั่นในการพัฒนาในแตละสาขาวิชาใหมีการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีตองดำเนิน

การตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด

  2) จุดเดน

  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาด

แรงงาน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  จำนวน 19 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

        ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีกำหนดใหทุกสาขาวิชาตองมีการจัดทำ

แผนการเรียนรูทุกรายวิชาตามเกณฑมาตรฐาน ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  ครูมีการทำวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียน  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามเกณฑที่กำหนดเพื่อให

เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยมีผลการปฏิบัติของครูที่จัดทำแผนการเรียนรูจำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 100 

ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑท่ีกำหนด รอยละ 76.38  โดยวิทยาลัยไดกำหนดใหครูทุกคนตอง

ทำ ID PLAN และเขารวมกิจกรรมกลุม PLC คิดเปนรอยละ 100 วิทยาลัยมีระบบอินเตอรเนตความเร็วสูงไวบริการ

กับ ผูเรียน ครู ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในวิทยาลัย และมีระบบอินเตอรเนตในหองเรียน พื้นที่ปฏิบัติที่ตองการหรือมี

ความจำเปนตองใชถึง 32 หองจากจำนวนหองทั้งหมด คิดเปนรอยละ 30.19 

        ดานการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยมีระบบเครือขายอินเตอรเนตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบอยาง

ตอเน่ือง รวมถึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน รวมถึง

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับบริบทสถานศึกษา โดยผานความเห็น

ชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สมาคมศิษยเกา ครูและผูปกครองวิทยาลัย

เทคนิคจันทบุรี สถานประกอบการ และชุมชน 

        ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมุงเนนในการนำนโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม  ไดแกการเพ่ิมปริมาณผูเรียนในระบบทวิภาคี มีจำนวน 5 สาขาวิชา โดยแตละสาขาวิชามีการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด การเพิ่ม

ปริมาณผูเรียนสายอาชีพ โดยทำความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐานในการสงเสริม และออก

แนะแนวเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการเรียนสายอาชีพใหกับนักเรียน ครูแนะแนวในโรงเรียนที่เปดสอนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดไกลเคียงอยางตอเนื่อง
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  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนและกระตุนใหทุกสาขาวิชาตองมีการพัฒนาปรับปรับสูตร

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและพัฒนาผูเรียน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

โดยเนนใหทุกสาขาวิชาตองมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21  โดยสรางกระบวนการที่

เกี่ยวของกับสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

3.1.1.1 เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิด

เปนรอยละ 100 

3.1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม คาคะแนน 

5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

3.1.1.3 ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำป ผานกระบวนการประชุม รับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะอยางทั่วถึง และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาน

ศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3.1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน คิดเปนรอยละ 100 

3.1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

3.1.2.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ
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การจัดการอาชีวศึกษาในทุกระดับ  ผานการประสานงานของสาขาวิชา ในดานครูภูมิปญญา

ทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ จากสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อนำ

มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3.1.3.1 เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 5 กิจกรรม 

3.1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา คาคะแนน 5 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

3.1.3.3 ผลสะทอน : สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มี

จิตอาสา และสนับสนุนกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ และวิชาชีพ ไดแก โครงการ

อาชีวะอาสาเทศกาลปใหม โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต โครงการอิเล็กทรอนิกส

รวมใจเก็บขยะชายหาด โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix 

It Center  โดยโครงการดังกลาวไดสรางประโยชนใหกับประชาชน ชุมชน และสังคมอยางตอ

เน่ืองจนเปนท่ียอมรับและสะทอนออกมาเปนเอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3.2.1.1 เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรรค หรืองานวิจัย จำนวน 

164 ผลงาน  โดยจำแนกเปนการแขงขันหุนยนต จำนวน 1 ผลงาน สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

จำนวน 42 ผลงาน และโครงงานนักเรียน นักศึกษา จำนวน 121 ผลงาน 

3.2.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรรค หรืองาน

วิจัย รางวัลระดับชาติ จำนวน 1 ผลงาน ไดแก เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

(Road Safety) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานคารอีโมชั่น (Car Emotion) 

3.2.1.3 ผลสะทอน : ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัยไดถูกนำไปพัฒนาตอยอดสูการประกอบอาชีพ นำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จนเปนที่

ยอมรับจากองคกร หรือหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะดาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
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  2) จุดเดน

  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมุงพัฒนาในการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูผานการสรางความรวมมือรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา การสรางเครือขาย

ภายนอก เชน สถานประกอบการ ชุมชน สมาคมศิษยเกาฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนตนเพื่อการระดมทรัพยากรมาชวยใน

การจัดการอาชีวศึกษาในทุกระดับ  มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการประจำปผาน

กระบวนการ การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา   สงเสริมใหผูบริหาร ครูและบุคลากรในวิทยาลัย รวม

ถึงผูเรียน มีจิตอาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง เชน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 

สงกรานต   โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center  เปนตน จนเปนที่

ยอมรับและสะทอนออกมาเปนเอกลักษณ อัตลักษณของวิทยาลัย 

         ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  งานวิจัย  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนับสนุนให ครูและผูเรียน

พัฒนาการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวมถึงงานวิจัยผานการประกวด การแขงขันจนสามารถมีผลงานในปการ

ศึกษา 2563 จำนวน 164 ผลงาน โดยจำแนกเปน การแขงขันหุนยนต จำนวน 1 ผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ

คนรุนใหม จำนวน 42 ผลงาน  และการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา จำนวน 121 ผลงาน และไดรับรางวัล

ท้ังระดับชาติ ระดับภาคและระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง สงผลใหสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคโครงงานหลายชุดถูกนำ

ไปตอยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต จนเปนที่ยอมรับจากองคกร สถานประกอบการหรือหนวย

งานภายนอก เกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ อันเปนผลมาจากการที่สถาน

ศึกษาสนับสนุนใหสถานประกอบการ ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและรวมระดม

ทรัพยากรเพื่อชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาผานการสรางเครือขายชมรม สมาคมศิษยเกาฯ เปนตน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควรจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูผูสอนและผูบริหารสถาน

ศึกษา แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 15

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

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

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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 3 6

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 87

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 91.58

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 2 6

ผลรวมคะแนนท่ีได 16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 91.82

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 60

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 91.58

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 64

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.16

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. 1. โครงการเตรียมความพรอมสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2. โครงการ

เตรียมความพรอมทดสอบการศึกษาระดับชาตดานอาชีวศึกษา V-

NET

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิง

พาณิชย" การเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการใหมและ

การเขียนแผนธุรกิจ 2. โครงการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 3. โครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 4. โครงการศึกษา

ดูงานการประกอบธุรกิจ 5. โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษา 6. โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา และระดับ อศจ. 7.

โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

และระดับชาติ 8. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ 9.

โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. โครงการเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา ที่พักอาศัยของนักเรียน 2.

โครงการจัดกิจกรรมผูปกครองพบผูบริหารและครูที่ปรึกษา 3.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารงานครูที่ปรึกษา

4. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 5. โครงการแจงผลการเรียน

และเขารวมกิจกรรมดวยบริการระบบ SMS 6. โครงการ

ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต นักเรียน

นักศึกษาใหม 7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายใตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8. โครงการรวมงานประเพณี

วัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญตาง ๆ 9. โครงการปดหนวย

และมอบงานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวย

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 10. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ

องคการนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา 11. โครงการประชุม

องคการวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 12. โครงการอบรม

ภาวะผูนำองคการนักเรียน นักศึกษา 13. โครงการจันทใจบุญ 14.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำตอตานยาเสพติด 15.

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE

NUMBER ONE 16. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี

2. โครงการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. การรายงานผลการสงแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลัง

การสอน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริง 3. โครงการอบรมผลิตสือการสอน 4.

โครงการพัฒนาสือการเรียนการสอน 5. โครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ต 6. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 7. โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนกวิชา

และหองปฏิบัติการ 8. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับผูเรียน

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 2. โครงการปรับปรุง

พัฒนาแผนกวิชา หองปฏิบัติการ และหองเรียน 3. โครงการ

พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 4. โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 5. โครงการซอมแซมครุภัณฑการ

ศึกษา 6. โครงการหาวัสดุสำนักงาน 7. โครงการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดการระบบเครือขาย 8. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

สำหรับผูเรียน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี

2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผูเรียน 3.

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 4. โครงการนิเทศ

และติดตามการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 5. โครงการ

ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. การประชุมปรึกษาหารือของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 3.

การประชุมเพื่อของบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนของ

สมาคมศิษยเกา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 4. การระดมทุนการ

ศึกษาเพื่อมอบใหแกนักเรียน นักศึกษา ในวันไหวครู 5. โครงการ

แนะแนวอาชีพและจัดกิจกรรมทางวิชาการ 6. โครงการศูนยซอม

สรางเพื่อชุมชน Fix It Center 7. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาล

ปใหม และเทศกาลสงกรานต 8. โครงการปรับปรุงซอมแซม

อุปกรณสนามเด็กเลน 9. โครงการอาชีวะบริการ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2. โครงการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 3. โครงการประกวดโครงงาน

นักเรียน นักศึกษา 4. โครงการสิ่งประดิษฐประเภทหุนยนต ABU

ทีมเหลืองจันท 5. โครงการสิ่งประดิษฐประเภทหุนยนต ABU ทีม

หมูชะมวง 6. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทหุนยนต

ตอสู Seacon War of Steel ทีมหมูชะมวง 7. โครงการสิ่ง

ประดิษฐประเภทหุนยนตกูภัย ทีมหมูดุด 8. โครงการสิ่งประดิษฐ

ประเภทหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ทีมหมูชะมวง 9. โครงการ

สงเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน



ประจ าปีการศึกษา

2563

รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment Report : SAR


