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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 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 

 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      1.1.1 ผลผลิต (Output) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานที่ 1 แตละประเด็นการประเมิน 

      1) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู คะแนนที่ไดจากการ

ประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      2) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

คะแนนท่ีไดจากการประเมิน รอยละ 92.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      3) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค คะแนนที่ไดจากการประเมิน รอยละ 93.68 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานที่ 2 แตละประเด็นการประเมิน 

      1) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  คะแนนที่

ไดจากการประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      2) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา  คะแนนที่ไดจากการประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      3) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  คะแนนที่ได

จากการประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      4) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

คะแนนท่ีไดจากการประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานที่ 3 แตละประเด็นการประเมิน 

      1) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม

แหงการเรียนรู  คะแนนท่ีไดจากการประเมิน รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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      2) ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย  คะแนนท่ีไดจากการประเมิน รอยละ 20 ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 95.88  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

      การจัดการศึกษาเปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินชีวิตและเปนรากฐานที่สำคัญในการสรางสรรคความเจริญ

กาวหนาและการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ 

ตลอดชวงชีวิตในทศวรรษท่ีผานมากระแสโลกาภิวัฒนทำใหประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ทันสมัย

อยางรวดเร็ว  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจึงตองตระหนักถึงการพัฒนาคนและคุณภาพของคน  เพื่อการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนางสรางความไดเปรียบในการแขงขันและยืนหยัดในสังคมโลกอยางยั่งยืน 

      แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวไปสูการใชแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นเมื่อ

พิจารณาตำแหนงงานท่ีเกิดใหมในภาคเอกชน  ระหวางป 2547-2557 แตในขณะเดียวกันก็พบวา มีการ

ขาดแคลนแรงงานทัษะในบางสาขาวิชา  โดยเฉพาะชางเทคนิคและชางฝมือซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหาในดาน

คุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษา ที่มีสาเหตุสำคัญอยู 3 ประการ ไดแก 

     1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนของภาคอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการมีลักษณะเปนเชิงวิชาการมากกวาเชิงปฏิบัติ 

     2. สถานศึกษาขาดแคลนทรัพยากรที่ทันสมัย  ซึ่งเปนสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ

การขาดแคลนครูท่ีมีทักษะเฉพาะดานในสาขาอาชีพเชิงลึกในสถานประกอบการและครุภัณฑที่ทันสมัยตอการ

พัฒนาทักษะของผูเรียนใหมีความเชี่ยวชาญเปนเลิศเฉพาะทางได 

     3. ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่มีตัววัดไมสะทอนผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

     จากสภาพปญหาดังกลาว  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษาในทุกดาน โดยมุงเนนความรวมมือกับภาค

อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ รวมกันพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมสามารถทำงานไดบนพื้นฐานแนวคิด "รวมผลิต 

และรวมใชกำลังคนที่มีคุณภาพสูง" มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สะทอนถึงคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง  

สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ดานการผลิตและ

พัฒนากำลังคนที่มีความจำเปนเรงดวน รองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยมุงผลิตผูสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา

ใหม เพ่ิมทักษะใหกับผูเรียนโดยการ Up-skill, Re-skill,New skill พัฒนาอาชีพเดิมของครัวเรือน สงเสริมเปนผู

ประกอบการโดยยึดฐานนวัตกรรม และเปนศูนยทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่เปน

มาตรฐานสากล ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมในอนาคต First S-Curve และ New S-Curve ในเขตเศรษฐกิจ
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พิเศษ หรือ New Growth Engine เพ่ือเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สรางความได

เปรียบในการแขงขันในสังคมโลกอยางยั่งยืน

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

     วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑที่ดี อันเปนผลมาจากความรวมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู

ท่ีเก่ียวของท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการวางแผนรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมอันเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา อีกทั้งสถานศึกษา

จัดใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนระบบและตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา

ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาของผูเรียนโดยทำความรวมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่ตอบสนองตลาดแรงงานและบริบทของจังหวัดจันทบุรี  สถานศึกษา

มีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูผูสอนจัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสูการปฏิบัติ ใหสอดคลองตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

     การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่บรรลุเปาประสงคของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  การเพิ่มปริมาณและรักษาผูเรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ดำเนินการแกปญหาการออกกลาง

คัน ผานระบบงานครูที่ปรึกษา ที่รวมปองกัน ดูแลผูเรียนรายบุคคล ขยายโอกาสในการเรียนสายอาชีวศึกษาดวย

ระบบโควตาและใหบริการแนะแนวการศึกษาในกลุมเปาหมายในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา มุงผลิตและพัฒนา

กำลังคนใหตรงความตองการและตลาดแรงงานในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกลเคียง  สงเสริมคุณภาพและสราง

ความเขมแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา สนับสนุนใหผูบริหาร ครู บุคลากรใน

สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและอำนวยความ

สะดวกในการบริการแกผูเรียนและผูรับบริการ

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

     ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพดานการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผูเรียนอาชีวศึกษาใหมี

ความรูทางดานการจัดการธุรกิจอยางแทจริง สามารถประกอบธุรกิจรวมถึงการหารายไดระหวางเรียน สนับสนุน

การสรางผูประกอบการรายใหม มีการดำเนินกิจกรรมที่มุงใหองคความรูดานธุรกิจแกนักเรียน นักศึกษา สงเสริม

การเปนผูประกอบการแกผูเรียนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใตศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีประสบการณ มีการทำธุรกิจทั้งในและนอกสถาน

ศึกษา เพื่อนำความรูและประสบการณตอยอดไปเปนผูประกอบการ 
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     การดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ไดดำเนินการบริหารจัดการศูนยบมเพาะฯ เพื่อให

นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาเขารวมพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการ เชน การเขียนแผนธุรกิจ ความรู

การเปนผูประกอบการ การศึกษาดูงาน และการประสานงานสถานประกอบการ สถาบันการเงิน เพื่อเชิญ

วิทยากรมาใหความรู ใหคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การเงิน การตลาด ที่ปรึกษาเฉพาะ

ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีผูเรียนสนใจ มีการประชุม สรางความรวมมือกับฝายตาง ๆ จัดหาครูที่ปรึกษาทางบัญชี 

ธุรกิจ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ ดูและการเบิกจาย รวมถึงการนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนินธุรกิจ 

สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิมได

อยางม่ันคงและยั่งยืน 

     จากการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สงผลใหมีธุรกิจตาง ๆ 

ของนักเรียน นักศึกษา เชน ธุรกิจกลวยเตน จันทคาเฟ น้ำมะมวงหาวมะนาวโห แมทจันท มันมวงธัญพืช เพา

เวอรบอล Bc Shop Charetis Jewelry และทารตทุเรียน เปนตน ดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนในการเปนผูประกอบการใหไดรับรางวัลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับ 5 ดาว โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสายผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ผล

งานแหงความภาคภูมิใจไดถวายผลิตภัณฑจากธุรกิจแมทจันท (Mat-Chan) แดทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ To Be Number 1 จังหวัดจันทบุรี ในป 

2563 และการพัฒนาผูเรียนใหมีองคความรูและทักษะในการเปนผูประกอบการ ทีมแผนธุรกิจ แมทจันท (Mat-

Chan) ไดรับรางวัล "ชนะเลิศ" โครงการ "อาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ" ประจำปการศึกษา 2564 ที่ผานมา
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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
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  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)  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

  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

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 827 41 0 868

ปวช.2 643 0 0 643

ปวช.3 583 0 0 583

รวม ปวช. 2053 41 0 2094

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 425 151 576

ปวส.2 386 131 517

รวม ปวส. 811 282 1093

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 941 506 53.77
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวส.2 636 522 82.08

รวม 1577 1028 65.19

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 904 525 58.08

ปวส.2 610 495 81.15

รวม 1514 1020 67.37

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 77 77 77

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 44 24 44

เจาหนาที่ 33 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
15 - -

รวม ครู 127 107 127

รวมทั้งสิ้น 183 107 127

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
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ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 8 8 16

พาณิชยกรรม 4 5 9

ศิลปกรรม 1 1 2

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณิชยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 14 15 29

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 7

อาคารปฏิบัติการ 9

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 1

รวมทั้งสิ้น 19

  ขอมูลงบประมาณ
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 49629596.29

งบดำเนินงาน 6425285.49

งบลงทุน 1745000.00

งบเงินอุดหนุน 27990157.09

งบรายจายอื่น 4502231.00

รวมทั้งสิ้น 90292269.87

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. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรแหงการเรียนรู 

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

3. สรางเครือขายความรวมมือขยายโอกาสการศึกษา 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม 

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

6. ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

  เปาประสงค
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  1. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

2. หลักสูตรมีความหลากหลายสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. มีเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5. เพ่ิมเครือขายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะของความเปนมืออาชีพ

  ยุทธศาสตร

  1. การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน 

3. การพัฒนาสถานศึกษาสูองคการแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ 

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. สงเสริมการใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานวิจัยใหเปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับระดับสากล 

12. พัฒนานวักรรม สิ่งประดิษฐใหสามารถรองรับความตองการของชุมชน 

13. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานในสถานศึกษา 

14. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

15. ทำความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
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16. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากร 

17. พัฒนาบุคลากรใหผานคุณวุฒิวิชาชีพ 

18. เตรียมทรัพยากรเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยประเมินคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  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

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

แผนธุรกิจภายใตโครงการอาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ "ธุรกิจ แมท-จันท"

(Mat-Chan)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับเหรียญทอง องคการ

มาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

เปนตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

ชมรม TO BE

NUMBER

ONE

สถานศึกษาฝกประสบการณ ตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กอนแตงแตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 1 ราวตากผาอัตโนมัติ
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 1 ระบบเปด-ปดประตูควบคุมระบบไฟฟาดวย

RFID

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 2 เครื่องขายปากกาอัตโนมัติ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 2 เครื่องอบแหงพริกควบคุมดวยระบบ IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ซอสผัดไทยมะปด
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 3 แมงกะพรุนกรุบกรอบ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ฟารมปลูกผักสวนครัวพลังงานแสงอาทิตย

IOT Vegetable Farm

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 5 ตูฆาเชื้ออเนกประสงค
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 5 หุนยนตขนสงทางการแพทย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายโอภาส วงษเกษมศิริ 

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายภูเบศร บำรุงศรี 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายไพฑูรย สุขผลานันท 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางจารุวรรณ ลาภมูล 

คุรุสดุดี
รางวัลอื่น ๆ ชาติ คุรุสภา

นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวศกลภัทร สัมฤทธ์ิ 

คนดีศรีอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสมชาย ขันติเจริญ 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนพดล เฉลิมพงษ 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางพัทธนันท ภูแกว 

ผูบริหารดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุมาวดี พวงจันทร 

ผูบริหารดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสุพัฒนา รวมโพธ์ิรี 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายหรั่ง นะยะเนตร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวนภาฤทัย พิทักษระโนด 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายศักดิ์สิทธ์ิ แกลวกลา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายสมโภช โรจนรูป 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวกิ่งทอง สัตยาอภิธาน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวอัธยา อรรถอินทรีย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางจิรวรรณ มะลาไสย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายบรรจง มะลาไสย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายนิวัฒน นุตะไว 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางนงรักษ ปญสุภารักษ 

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

นางกรุณาพร รัตนภูผา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายแพน ดุนขุนทด 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางวิชุดา วงษาราษฏร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายประทีป ภูเพชร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายบัญชา สืบสิมมา 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายวรชัย ม่ันศิลป 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายเสถียร ไตเมฆ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวสุภาวิตา อยูคง 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาววิลาวรรณ อำพัฒน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวธัญลักษณ พลแหลม 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายฉัตรพฤกษ สีทิม 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายนรเศรษฐ ชาติวีรัตนไตร 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายอาทิตย ชิดชอบ 

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

นายธรรมรัตน จงบรรดาล 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายอดิชัย คุมแถว 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวจารุณี เที่ยงธรรม 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวบุบผา สอดสาย 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวมาราตรี จินตพัฒน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวทิฆัมพร สัตยาอภิธาน 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวภิรมยรัตน ชูพันธ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายปริญญา สุโพธิ์ 

ครูดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายบุญสอน วงษมะณี 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายครรชิต แกวสวาง 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางดวงเดือน ทรงวัฒนา 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวศิริลักษณ เกียรตินันท 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวปรวรรณ ประชุมสุข 

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

นางสาวหนึ่งฤทัย มนูรอด 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวดาริณี สังขสุวรรณ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวพัชริฎา น้ำเหนือ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางสาวแพรวนภา ตามล 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายวสันต สันดิตถ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายวนัตร แมนเหมือน 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นายอำนวย บรรจงการ 

คนดีศรีอาชีวะ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

นางกรุณาพร รัตนภูผา 

คุรุสภา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

  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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิชา ทรัพยมาก 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ หัวขอ เทคโนโลยีเพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบน

ทองถนน (ROAD SAFETY) ผลงานคารอีโมชั่น (Car Emotion)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูสิทธ์ิ ภาณุรักษ 

การประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

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
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสหศวรรษ ฤกษเวียง 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

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

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมมาดา บุญเนียม 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ชนะ

เลิศ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชโลทร กิจกาญจน 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายธนภัทร ศรีทองคำ 

ไดรับพระราชทานเข็มท่ีระลึกเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE

NUMBER ONE I DOL รุนที่ 11 ระดับประเทศ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

ชมรม To Be

Number One

นางสาวจิรภัทร รัตนพันธ 

การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ ภาค 13

ชนะ

เลิศ
ภาค คณะสงฆ ภาค 13

นายณัฐนนท โยธามาตย 

ชมรมเอ็กซตรีมจันทบุรี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ การกีฬาแหงชาติ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสิรินา เกตุวงศ 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชมพูนุช โอฬา 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพินทุอร กังสนันท 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัญญณัฐ นามสะอาด 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ รักษาสัตย 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเผาพันธ บุญมาลอง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรินธร เหมือนศาสตร 

ทักษะงานปูน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกมลวรรณ นาคสุวรรณ 

ทักษะงานปูน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวโยษิตา มะโนรา 

ทักษะงานปูน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชนัฐพิชญา ทองละมุล 

ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรัญญา นามธรรม 

ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปยวรรณ ไหมทอง 

ทักษะการพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนาวิน งามศัพท 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐนันท จิรวัฒน 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศิขริน บุญตะหลา 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปรินธร เหมือนศาสตร 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกมลวรรณ นาคสุวรรณ 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวโยษิตา มะโนรา 

ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสหศวรรษ ฤกษเวียง 

ทักษะงานยนยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพล สุขเทศ 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปยทัศน ศรีพรม 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพัชรพล ผลาชัย 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นาคุณะนนต เจริญพงษ 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวทัญู ปทมอัมรินทร 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธิดาพร พุมสาเกษ 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marketing Challenge"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววทันยา นุชรักษา 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marketing Challenge"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดา แซวาง 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marketing Challenge"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพล บุญจันทร 

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอรุณบูรพา แกวเกล็ด 

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธัญวรัตน เสมอไว 

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสิรินา เกตุวงศ 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชมพูนุช โอฬา 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพินทุอร กังสนันท 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัญญณัฐ นามสะอาด 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฎิภาณ รักษาสัตย 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเผาพันธ บุญมาลอง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



9/26/22, 3:02 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0077 33/67

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศรัณยภัทร มหาโชคกิสิริกุล 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรโชติ ตั้งศิริเสถียร 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิพัทธ ประเสริฐลาภ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอดิสรรค อินทร 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววาสนา จุลเจือ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพชรพล หวยใหญ 

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิณาณ บุญรักษา 

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชวนากร วงษอุดมวัฒนา 

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชโลทร กิจกาญจน 

การประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจีรศักดิ์ สมศรี 

การประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีจะเข)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวดวงฤทัย กุลบุตร 

การประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีซออู)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภูสิทธ์ิ ภานุรักษ 

การประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีขลุยเพียงออ)

รอง

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

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน จำนวน 1,087 คน  จำแนกเปน 

ระดับ ปวช.3  จำนวน 576 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 511 คน   

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 1,063 คน 

จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 จำนวน 552 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 511 คน 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

97.79 ของผูเรียนที่ลงทะเบียนครบ จำแนกเปน ระดับ ปวช.3 คิดเปนรอยละ 95.83 ระดับ 

ปวส.2 คิดเปนรอยละ 100 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีความตระหนักในการสรางความพรอมในการสอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  รวมถึงจัดรูปแบบวิธีการสอบที่มีมาตรฐาน  โดยเชิญสถานประกอบการและ

สถานศึกษาในระดับ อศจ.จันทบุรี รวมออกแบบขอสอบ และสังเกตุการณในการสอบเพื่อสราง

มาตรฐานการสอบใหเกิดกับผูเรียน 

 

1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

      - ยกเวนการประเมิน -

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระใหกับกลุมเปาหมายอยางหลากหลายสาขาวิชา โดยไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย"(การเตรียมความพรอมในการเปนผู

ประกอบการใหมและการเขียนแผนธุรกิจ) ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักเรียน นักศึกษาเขารับ

การอบรมจำนวน 21 คน ผานการคัดเลือกแผนธุรกิจ จำนวน 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ Durian 

Tarts ของแผนกการตลาด, BC.Shop ของแผนกกอสราง, Charetis Jewetry แผนกเครื่อง

ประดับและอัญมณี และ Herbal Candy Covid-19 ของแผนกการบัญชี และนักเรียน 

นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ จำนวน 21 คน  

      เชิงคุณภาพ :  

      ธุรกิจ แมทจันท (Mat-Chan) ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ "อาชีวสรางสรรค แปรผันสู

ธุรกิจ" ประจำปการศึกษา 2564 ไดรับโลรางวัล จากนางตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

      ผลสะทอน : 

      ผูเรียนที่เขารับการอบรมสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนา ตอยอดสูการเปนประกอบ

การหรือประกอบอาชีพอิสระได 

 

1.2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ไดสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

และเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร และในการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ไดรับรางวัลจากการเปนตัวแทนระดับภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 16 รายการ จำแนกเปน  

      รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต

หนังสือราชการภายนอก  ทักษะงานปูน  ทักษะงานยานยนตดีเชล และทักษะการเขียน
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โปรแกรมควบคุมอุปกรณ  

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รายการ ไดแก ทักษะการพิมพไทยดวย

คอมพิวเตอร  ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 

Marketing Challenge" ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ  การประกวด

ดนตรีไทย (เครื่องดนตรีจะเข)  

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ ไดแก ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ทักษะ

เมคคาทรอนิกสและหุนยนต ทักษะมาตรวิทยามิติ  การประกวดรักการอานภาษาไทย  การ

ประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีซออู) และการประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีขลุยเพียงออ) 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รายการ ไดแก ทักษะการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 

      และไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ จำนวน 3 รายการ ไดแก  

      1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

      2. ทักษะงานปูน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

      3. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สนับสนุนใหผูเรียนทุกสาขาวิชาทั้งในระดับ ปวช. และระดับ 

ปวส. ไดใชความรู ความสามารถทักษะวิชาชีพเพ่ือเขารวมการแขงทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น

ฐานจนไดรับรางวัลทั้งในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ อยางตอ

เน่ือง

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

      เชิงปริมาณ : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนแรกเขา จำนวน 1,514 คน จำแนกเปน ผูเรียนแรกเขา 

ปวช. ป 2562  จำนวน 904 คน ผูเรียนแรกเขา ปวส. ป 2563 จำนวน 610 คน ผูสำเร็จการ

ศึกษา ปการศึกษา 2564 จำนวน 1,020 คน จำแนกเปน ระดับ ปวช. จำนวน 525 คน ระดับ 

ปวส. จำนวน  495 คน 
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      เชิงคุณภาพ : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 67.33  

จำแนกเปน ระดับ ปวช. รอยละ 58.08 ระดับ ปวส. รอยละ 81.15 เมื่อเทียบกับผูเรียนแรก

เขา 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาอยางเปนระบบ เชน 

โครงการเยี่ยมบาน มีการแจงผลการเขาเรียน และการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

ผานระบบ SMS มีการจัดชั่วโมง Home room เพื่อใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา และ

จัดโครงการประชุมผูปกครองพบครูที่ปรึกษา เปนตน 

 

1.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

      เชิงปริมาณ : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 

1,851 คน ของจำนวนผูเรียนทั้งหมด 3,187 คน 

      เชิงคุณภาพ : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค คิดเปน

รอยละ 58.08 ของจำนวนผูเรียนทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง ใน

ระดับชาติ 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหมีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค ไดแก 

      1. โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม   

      2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      3. โครงการอบรมภาวะผูนำ นักเรียน นักศึกษา  

      4. โครงการอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

      5. โครงการจากใจสูนองพ่ี แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

      6. โครงการดนตรีโฟลคซอง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส   

      7. โครงการประหยัดและออม แผนกวิชาการบัญชี  

      8. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส   

      9. โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม แผนกวิชาชางกลโรงงาน   
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      10. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ แผนกวิชาชางไฟฟา   

      11. โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

      12. โครงการเลือกตั้งนายก อวท.   

      13. โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  ฯลฯ 

 

1.3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา จำนวน 1,028 คน มี

งานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

จำแนกเปน ระดับ ปวช. จำนวน 490 คน  ระดับ ปวส. จำนวน 506 คน 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผูสำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 98.89 จำแนกเปน 

ระดับ ปวช. รอยละ 96.84 และ ระดับ ปวส. รอยละ 96.93 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีกระบวนการติดตามผูสำเร็จการศึกษา และจัดเก็บขอมูลเกี่ยว

กับการมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทำใหไดรับ

ขอมูลเปนที่นาพึงพอใจ และเปนที่ยอมรับของผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชน

  2) จุดเดน

  1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไดนำ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการสรางผลงานและกระบวนการจัดทำเอกสารไดครบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดจัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี กลา

แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม สงเสริมการจัดกิจกรรม อวท. 

ซ่ึงสงผลในการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

3. ผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนและเปนที่

ยอมรับของสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐ ไดเปนอยางดี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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  1. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีควรมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณา

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย  เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับ

ผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจิตสาธารณะ 

มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มีสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จำนวน 14 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 15 สาขาวิชา รวม 

29 สาขาวิชา มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

ทุกสาขาวิชา 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการดังนี้ 

      1. มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

      2. มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 

      3. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

      4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 

      5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน และประสานงานกับ

สถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะ

อาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จำนวน 14 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 15 สาขาวิชา รวม 

29 สาขาวิชา มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ประเภทวิชาที่มีการพัฒนา

หลักสูตร จำนวน 4 ประเภทวิชา  และสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 29 สาขาวิชา 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 

100 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีกระบวนการที่กำหนดใหสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช.และปวส.ตอง

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงวิชาเพ่ือใหสอดคลองตอความตองการของสถานประกอบการหรือผู

เรียนมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาด

แรงงานอยางตอเนื่อง

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำ แผนการจัดการเรียนรูสู

การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  

      1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

      2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
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ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนสูการปฏิบัติและกิจกรรมจัด การ

เรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education 

      4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมและนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

      5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย

รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติ จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 100 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูสูการปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลาย    

 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

      เชิงปริมาณ :  

      ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชใช

การจัดการเรียนการสอน  จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ :  

ผลการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใช

ใชการจัดการเรียนการสอน  คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กำหนดใหครูผูสอนทั้งหมดจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริงอยางตอเนื่อง โดยถือ

เปนสวนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของครูผูสอน 

 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

      เชิงปริมาณ :  

      1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนจำนวน 107 คน 
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      2. ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 127 คน 

      3. ครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก

หลาย จำนวน 127 คน 

      4. ครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 127 คน 

      5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

จำนวน 101 คน 

      เชิงคุณภาพ :  

      ครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 81.89 คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดใหมีครูผูสอนตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

และตองมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงมีการใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง 

 

2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

      เชิงปริมาณ :  

      1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จำนวน 114 คน 

      2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาที่เปนปจจุบัน  

จำนวน 114 คน 

      3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

จำนวน 127 คน 

      4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน จำนวน 127 คน 

      5. ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานอื่น ๆ จำนวน 114 คน 

      เชิงคุณภาพ :  

      ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 89.76 คาคะแนน 5 ระดับ ยอด

เยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ใหครูผูสอนทุกคนมีบทบาทหนาที่เปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหมีการ
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จัดทำขอมูลผูเรียนในที่ปรึกษาเปนรายบุคคล  โดยมีเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา มีการ

สรางกระบวนการติดตามผูเรียนอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู รวมถึงกระตุนเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลผานบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาอยางเขมแข็ง 

 

2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

      เชิงปริมาณ :  

      1. ครูผูท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 127 คน 

      2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 127 คน 

      3. ครูผูสอนที่นำผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน จำนวน 127 คน 

      4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 127 คน 

      5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

หรือเผยแพร  จำนวน 127 คน 

      เชิงคุณภาพ :  

      ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน 

5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดใหครูผูสอนตองจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และมีการ

เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และตองมี

การนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ รวมถึงตองจัดทำผลงาน หรือนวัตกรรม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงาน

ภายนอก 

 

2.2.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีหองเรียน จำนวน  62 หอง หองปฏิบัติการ จำนวน 52 หอง 

ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 114 หอง  มีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 114 หอง คิดเปนรอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ :  
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      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใน

การจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน รอยละ 100 คาแนน 5  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในหองปฏิบัติการอยาง

เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชสืบคนขอมูล และครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลสัมฤทธิ์  

2.3.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      เชิงปริมาณ :  

      สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถาน

ศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา มีผลการประเมินการบริหารการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บรหารจัดการศึกษา คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการบริหารสถานศึกษา มี

การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

2.3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

      เชิงปริมาณ :  

      อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและ

เอื้อตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ :  
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      1. มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูและสภาพ

แวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

      2. มีแผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียง

พอตอการใชงานของผูเรียน หรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียน 

      3. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงานและส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 

      4. จัดสภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

      5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

      ผลการประเมินขอมูล อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาและดูแลอาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

ใหบริการผูเรียนอยางเพียงพอตอความตองการ และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา โดย

ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และไดรับความรวมมือจากครู ผู

เรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน องคการบริหารสวนจังหวัด สมาคมศิษยเกาครูผูปกครอง  

สถานประกอบการ และชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา 

การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับ

การบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      เชิงคุณภาพ :  

      1. มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 
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         1.1 ระบบสงกำลัง 

         1.2 ระบบควบคุม 

         1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 

         1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย 

      2. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

      3. มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษา 

      4. มีระบบสื่อสาร ภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 

      5. มีระบบรักษาความปลอดภัย 

      ผลการประเมินขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบการ

จราจร การสื่อสาร รวมถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา อยางตอเนื่อง 

 

2.3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

      เชิงปริมาณ :  

      ผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 59.91 ของผูเรียน

ท้ังหมด 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดดำเนินการ ดังนี้ 

      1. มีแผนงานโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 

      2. มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตการศึกษา คนควา ของครู

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนหรือผูสนใจ 

      3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กำหนดและระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

      4. มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหองสมุด และหอง

อินเตอรเน็ต 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือ
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หองสมุดใหสามารถใหบริการผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดใชคนควาหาความรูอยางตอ

เน่ือง  

 

2.3.5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

      เชิงปริมาณ :  

      ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน  

      1. Uninet 1GB/500MB  

      2. ToT 1GB/1GB  

      3. Hi-internet 500MB/500MB 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดดำเนินการ ดังนี้ 

      1. มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

      2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บและใชขอมูล

      3. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาใหสามารถใหบริการผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา และเกิดการเชื่อมโยงแลก

เปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับหนวยงานงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  มีจำนวน 6 

สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง  สาขาวิ

ชาโลจิสติกส  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี โดยมีผูเรียน

จำนวน  323 คน 
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      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดดำเนินการดังนี้ 

      1. ข้ันที 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         1.1 การสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

         1.2 การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

      2. ข้ันที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวม

กับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 

         2.2 ประชาสัมพันธและแนะแนวผูเรียน 

      3. ข้ันที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 

         3.2 ทำสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 

         3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

         3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

      4. ข้ันที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

         4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

      5. ข้ันที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         5.1 การสำเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         5.2 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความมุงมั่นในการพัฒนาในแตละสาขาวิชาใหมีการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีตองดำเนินการ

ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด

  2) จุดเดน

  1. มีคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2. มีคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 



9/26/22, 3:02 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0077 53/67

3. มีคุณภาพในการจัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 

4. มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

5. มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

6. มีคุณภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

7. มีคุณภาพในการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

8. มีคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา 

9. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มีความเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

10. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพการใชงานในสถานศึกษา 

11. มีคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา มีปริมาณเพียงพอและสามารถตอบสนองความตองการตอการใชงานของผูรับบริการ

ไดอยางดี

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลสัมฤทธิ์  

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำป ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ไดดำเนินการดังนี้ 
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      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา 

      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 

      4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

      5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      ผลสะทอน : 

      ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำป หรือ

แผนปฏิบัติงานประจำป ผานกระบวนการประชุม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางทั่ว

ถึง และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

3.1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. 14 สาขาวิชา และระดับ 

ปวส. 15 สาขาวิชา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

      1. มีแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

      2. มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

      3. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 

ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 

      4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      ผลสะทอน : 

      สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาในทุกระดับ  ผานการประสานงานของสาขาวิชา ในดานครูภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรง
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คุณวุฒิ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

ฯลฯ จากสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อนำมาใชในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

      เชิงปริมาณ :  

      กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 7 กิจกรรม ไดแก 

      1. โครงการจิตอาสาชวยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน 

      2. โครงการ โลจิสติกส หวงใย ใสใจนองปฐมวัย ทร.13 

      3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี 

      4. โครงการจิตอาสาสรางโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

      5. โครงการจิตอาสาสรางเตียงพยาบาล เพ่ือรองรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

      6. โครงการจิตอาสาติดตั้งคอมพิวเตอรและวางระบบคอมพิวเตอร โรงพยาบาลสนาม 

      7. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center 

      เชิงคุณภาพ :  

      สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการชุมชน 

      สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาการ 

      สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

      สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมจิตอาสา 

      สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

      ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา คาคะแนน 5 ระดับ ยอดเยี่ยม 

      ผลสะทอน : 

      สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มีจิตอาสา และ

สนับสนุนกิจกรรมบริการชุมชน การบริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยโครงการดังกลาวไดสราง
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ประโยชนใหกับประชาชน ชุมชน และสังคมอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับและสะทอนออกมา

เปนเอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.) ผลสัมฤทธิ์  

3.2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

      เชิงปริมาณ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรรค หรืองานวิจัย 

จำนวน 199 ผลงาน  โดยจำแนกเปน 

      1. หุนยนตสงของแกผูติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 6 ตัว  

      2. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม เขารวมประกวดและแขงขัน ระดับ อศจ.จันทบุรี  จำนวน 31 

ผลงาน  

      3. โครงงานนักเรียน นักศึกษา จำนวน 162 ผลงาน 

      เชิงคุณภาพ :  

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรรค 

หรืองานวิจัย  

      1. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ใหจัดทำหุนยนตสง

ของแกผูติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 6 ตัว โดยไดมอบใหกับโรงพยาบาลพระปกเกลา 

จำนวน 4 ตัว โรงพยาบาลแหลมสิงห จำนวน 1 ตัว และโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 1 ตัว 

      2. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ที่ไดเขารวมแขงขันและเปนตัวแทน 

อศจ.จันทบุรี เขารวมแขงขันในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 ผลงาน 

      ผลสะทอน : 

      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยไดถูกนำไปพัฒนาตอยอดสูการประกอบอาชีพ นำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จนเปนที่ยอมรับจากองคกร หรือหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะ

ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

  2) จุดเดน
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  1. มีคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

2. มีคุณภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3. มีคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีการนำไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัด หรือไดรับรางวัลระดับชาติ
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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 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 92.00

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 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

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

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

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

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

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนท่ีได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 20.00

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 96.36

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.88

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

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 3. โครงการจัดทำเครื่องมือและขอสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิง

พาณิชย" (การเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการใหม

และการเขียนแผนธุรกิจ) 2. โครงการประเมินศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 3. โครงการ

ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ 4. โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาธุรกิจเดิม

2. 1. โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ

สถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2. โครงการจัดการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 2.

โครงการเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา ที่พักอาศัยของนักเรียน

นักศึกษา 3. โครงการประชุมผูปกครอง 3. โครงการตรวจสุขภาพ

และสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 4. โครงการปจฉิมนิเทศ 5.

โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 6. โครงการแนะแนวการศึกษา

ตอ 7. โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา 8. โครงการจัดทำคูมือ

นักเรียน นักศึกษา 9. โครงการแจงผลการเรียนและเขารวม

กิจกรรมดวยบริการระบบ SMS

2. 1. โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต

นักเรียน นักศึกษาใหม 2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาย

ใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการรวมงานวัน

ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญตาง ๆ 4. โครงการ

แขงขันกีฬาสีภายใน 5. โครงการประชุมองคการวิชาชีพ ระดับ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระดับจังหวัด และระดับภาค ุ6. โครงการ

พิธีปดหนวย และมอบงานองคการวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย หนวยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 7. โครงการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองคการนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 8. โครงการ

อบรมภาวะผูนำองคการนักเรียน นักศึกษา 9. โครงการจัดหา

สมาชิกองคการดีเดน 10. โครงการรับการประเมินองคการ

มาตรฐานดีเดน 11. โครงการจัดหาชมรมวิชาชีพดีเดน 12.

โครงการอบรมคณะกรรมการวิชาชีพ 13. โครงการอบรมนักเรียน

นักศึกษาสถานศึกษาคุณธรรม 14. โครงการประกวดตนแบบ

นักเรียน นักศึกษา 15. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ

16. โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 17. โครงการ

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด To Be Number One

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำตอตานยาเสพติด To Be

Number One 19. โครงการรณรงควันเอดสโลก 20. โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนนำการลดสูบบุหร่ี 21. โครงการ

รณรงควันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤกษภาคม 22. โครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 23. โครงการจิตสาธารณะ

เพื่อพัฒนาสังคม 24. โครงการจันทใจบุญ 25. โครงการรณรงค

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 26. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในสถาน

ศึกษา 27. โครงการคัดแยกขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม 28.

โครงการธนาคารความดี

3. 1. โครงการปจฉิมนิเทศ 2. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 3.

โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 4. โครงการเยี่ยมชมสถาน

ศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2.

โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น



9/26/22, 3:02 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0077 66/67

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 2.

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 3. โครงการนิเทศ

ติดตามการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา 4. โครงการศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการของผูเรียน 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 6. โครงการความ

รวมมือวิชาการกับสถานประกอบการ 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การผลิตส่ือการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน 8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 9.

โครงการปรับปรุงแผนกวิชาและหองปฎิบัติการ 10. โครงการสง

เสริมสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 11.

รายงานการสงแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 2. โครงการปรับปรุง

พัฒนาแผนกวิชา หองปฏิบัติการ และหองเรียน 3. โครงการ

พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 4. โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 5. โครงการปรับปรุงครุภัณฑการ

ศึกษา 6. โครงการหาวัสดุสำนักงาน 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การจัดการระบบเครือขาย 8. โครงการจัดหาวัสดุทางการศึกษา

ของผูเรียน

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 2.

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 3. โครงการนิเทศ

ติดตามการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา 4. โครงการศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการของผูเรียน 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 6. โครงการความ

รวมมือวิชาการกับสถานประกอบการ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. การประชุมปรึกษาหารือของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 3.

การประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนของ

สมาคมศิษยเกา

2. 1. การประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน

ของสมาคมศิษยเกา 2. การระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบใหกับ

นักเรียน นักศึกษาในพิธีไหวครู 3. โครงการทำความรวมมือกับ

สถานประกอบการ

3. 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center 2. โครงการ

ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center แบบถาวร 3. โครงการ

อาชีวะอาสาเทศกาลปใหมและสงกรานต 4. โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอุปกรณ สนามเด็กเลน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

5. โครงการอาชีวะบริการ 6. โครงการคัดแยกขยะและอนุรักษสิ่ง

แวดลอม 7. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา 2. โครงการจัด

ทำโครงงานวิทยาศาสตร 3. โครงการประกวด สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 4. โครงการ

สนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนตอาชีวศึกษา




