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ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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รวม       ๕๕ ๔.๒๓ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
๑.๑ ระดับตัวบ่งช้ี 

๑.๑.๑   ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”         จ านวน    ๕ ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”         จ านวน    ๖ ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”         จ านวน    ๒ ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”        จ านวน    - ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุ่งเร่งด่วน” จ านวน    -    ตัวบ่งชี ้

 
๑.๒  จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน 
๒.  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน การสอน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน 
 

๑.๓  จุดเด่นที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

๑.  สถานศึกษา ควรเน้นด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.  สถานศึกษา ควรแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 

เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 



 

    -๒- 

๑.๔  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

๑.  สถานศึกษา ควรจัดโครงการพัฒนาองค์กร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.  สถานศึกษา ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๓.  สถานศึกษา ควรจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

 
  



 

    -๓- 

๒   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 
๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   
ตั้งอยู่เลขที ่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖๓๖๐ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๒๐๓๙   
Website : www.chpt.ac.th  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : chonburi๐๘  
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  
สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ สังคม 

   -  เป็นเมืองชายทะเลมีระยะห่าง
จากกรุงเทพ ฯ ไปทางทิศตะวันออก ตาม
ทางหลวงแผ่นดินบางนา – ตราด ประมาณ 
๘๐ กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ของอ่าวไทย ดินแดนชายทะเลอันมั่งค่ัง จาก
การเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนา
มาสู่เมืองเกษตร  อุตสาหกรรม  และ
ท่องเที่ยวไทย  

  -  มีทรัพยากรธรรมชาติ เนือ่งจาก
 ภูมิประเทศที่มีการผสมผสานกันมาก จังหวัด
 ชลบุรีจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรทางทะเล  ป่าเขา 
 และแร่ธาตุ  

  -   มีวัตถุดิบ การท าประมง  เกษตรกรรม  ปศุสัตว์  และอุตสาหกรรมเหมาะที่จะเป็นฐาน  
 การผลิตเพ่ือส่งออก 

  -  มีแหล่งท่องเที่ยว หลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิง
 ประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย  และแหล่ง
 ท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่  ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วน สวยงาม และคงสภาพเดิมมีขนบธรรมเนียม
 ประเพณี วัฒนธรรมหลากหลายดึงดูดใจผู้มาเยือน สมกับที่ว่า “ชลบุรี คือศูนย์กลางการท่องเที่ยว
 แห่งทะเลตะวันออก”  

    -  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง มีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่
 เป็นฐานการส่งออก อีกท้ังสนามบินนานาชาติที่พร้อมให้บริการ 

 



 

    -๔- 

 
 
 
 

            ทะเลงาม          ข้าวหลามอร่อย         อ้อยหวาน            จักสานดี           ประเพณีวิ่งควาย 

ขนาดและท่ีตั้งจังหวัด 

  จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
 มีเนื้อที่  ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่
 ประเทศไทย  พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ ๓๒๐,๖๙๖,๘๗๕ ไร่ หรือ  ๕๑๓,๑๑๕ ตาราง
 กิโลเมตร 

 ประชากร 
  จังหวัดชลบุรีมีประชากร รวมจ านวน ๑,๔๘๓,๐๔๙ คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามา
 ท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง ๕ แบบ   
                       ๑. ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ในเขตอ าเภอ                
 บ้านบึง  พนัสนิคม  หนองใหญ่  ศรีราชา  บางละมุง  สัตหีบ  และบ่อทอง  พ้ืนที่นี้มีลักษณะสูงๆ 
 ต่ าๆ คล้ายลูกระนาด  ปัจจุบันพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส าปะหลัง   
  ๒. ที่ราบชายฝั่งทะเล  พบตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกง  ถึงอ าเภอสัตหีบ  เป็นที่ราบ
 แคบๆชายฝั่งทะเล  มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับเป็นบางตอน   
 ๓. พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําบางปะกง  มีล าน้ าคลองหลวงยาว  ๑๒๒  กิโลเมตร   
 ต้นน้ าอยู่ท่ีอ าเภอบ่อทองและอ าเภอบ้านบึง  ผ่านพนัสนิคม  ไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่
 แม่น้ าบางปะกง  โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น้ าบางปะกง ได้ก่อให้เกิดที่
 ราบลุ่มเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม  
  ๔. พื้นที่สูงชันและภูเขา  อยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด ตั้งแต่อ าเภอ
 เมืองบ้านบึง  ศรีราชา  หนองใหญ่  และบ่อทอง  ที่อ าเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ าของอ่างเก็บน้ า
 บางพระ  แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบุรี 
  ๕. เกาะ ที่ส าคัญๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๔๖ เกาะ  เช่น  เกาะสีชัง  เกาะค้างคาว    
 เกาะริ้น  เกาะไผ่ เกาะลอย  เกาะล้าน  เกาะครก  เกาะสาก  เกาะขาม  เกาะแสมสาร          
 และเกาะคราม ที่อยู่ในเขตทหารเรือของอ าเภอสัตหีบ  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเล  
 ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น  โดยเกาะเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติ     
 ช่วยป้องกันคลื่นลม   

        



 

    -๕- 

 ภาวะเศรษฐกิจ 
  การเกษตรกรรม  
                การเกษตร ท าไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง  ไร่สับปะรด ท านา ท าสวนผลไม ้   

 กําลังแรงงาน                                                                                       
  จังหวัดชลบุรีมีก าลังแรงงาน รวม ๑,๐๓๕,๒๘๗ คน จ าแนกเป็นแรงงานปัจจุบัน 
 ผู้มีงานท า จ านวน ๑,๐๒๙,๙๓๕ คน  ผู้ว่างงาน ๕,๓๕๒ คน 

 การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ ซึ่งมีความสมบูรณ์
 ครบถ้วน สวยงาม และคงสภาพเดิม มีขนบธรรมเนียมประเพณี สมกับ “ชลบุรี คือ
 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งทะเลตะวันออก” 

 การอุตสาหกรรม 

      จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก         
 ปี ๒๕๕๓ มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวนทั้งสิ้น  ๓,๘๕๓  แห่ง   อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม  
 ๒,๙๔๗ แห่ง และในนิคมอุตสาหกรรม  ๕ นิคม จ านวน  ๑,๒๓๑ แห่ง  จ านวน  
 ๓๔๙,๒๖๔ คน  ภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของจังหวัดชลบุรีโดยมีแนวโน้ม
 เติบโตต่อเนื่อง 

 สภาพสังคม 
                 การศึกษา 
  ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 รวมทั้งสิ้น ๕๖๓ แห่ง มีครู/อาจารย์ ๑๑,๙๔๓ คน และนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ๕๐๑,๑๐๓ 
 คน  ซึ่งอัตราส่วน  ครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น ๑:๔๒  

 การศาสนา 
  คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือ
 ศาสนาคริสต์อิสลาม และอ่ืนๆ โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ใน
 ศาสนาที่ตนนับถือด้วย              

 การสาธารณสุข 
  ด้านสาธารณสุขมูลฐานก็ครอบคลุมทั่วถึง  โดยมีโรงพยาบาลของรัฐ ๑๘ แห่ง    
 เอกชนจ านวน ๑๐ แห่ง  สถานีอนามัย ๒๐๘ แห่ง คลินิก ๓๙๙ แห่ง และศูนย์บริการ
 สาธารณสุขถึง ๑๕ แห่ง  

 


