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สวนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น         
การประเมิน ดังนี ้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาผูสําเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 
 

1.1 ดานความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจรงิ ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัสาขาวิชาที่เรียน หรอืทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเทจ็จริง 
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ด ี

 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ       

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น                      
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย         
ทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมจีิตสํานกึรักษสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสาํคัญของหนวยงานตนสังกัดหรอืหนวยงาน
ที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกบัความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มกีารปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา
เพิ่มเตมิใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือ
กับสถานประกอบการหรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพฒันา

อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จรยิธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยทํางาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบงัคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสรมิ สนับสนุน กํากบั 
ดูแลใหครจูัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบรูณ 
 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทศัน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มอียูอยางเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ 

 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสําเรจ็ในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ 

ที่หนวยงานตนสงักัดหรือหนวยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบรหิาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนบัสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
   สถานศึกษารวมมือกบับุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพือ่สรางสงัคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 
 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกบับุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรพัยากรทางการศกึษา กระบวนการเรียนรู การบรกิาร     
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อพฒันาผูเรียนและคนในชุมชนสูสงัคมแหง 
การเรียนรู 
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
  สถานศึกษาสงเสรมิสนบัสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

โดยผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรอืรวมกบับุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทีส่ามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4 
รายงานการประเมนิคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

4.1.1 ดานความรู  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 เชิงปริมาณ   ผูเรียนระดบั ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
   จํานวน 67  คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 67 คน 

                ผูเรียนระดบั ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
  จํานวน 76 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 76 คน             
 เชิงคุณภาพ   ผูเรียนระดบั ปวช.3 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก   
  คิดเปนรอยละ 100  
  ผูเรียนระดบั ปวส.2 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก   
  คิดเปนรอยละ 100 
 ผลสะทอน    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง 
  สถานศึกษาที่ผูเรียนมมีาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 เชิงปริมาณ   ผูเรียนเขาสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
  ระดับปวช.3 จํานวน 67 คน ผานการทดสอบจํานวน 54 คน 
                ผูเรียนเขาสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
   ระดับปวส.2 จํานวน 45 คน ผานการทดสอบจํานวน 35 คน            
 เชิงคุณภาพ ผูเรียนที่มผีลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
   ระดับ ปวช.3 คิดเปนรอยละ 80.60 
                 ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 77.78  อยูในระดับดีเลิศ 
 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง 
  สถานศึกษาที่ผูเรียนมผีลการสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
  (V-NET) 
         (หมายเหต)ุ  ทั้งนี้ไมนับผูเรียนระดบั ปวส.2 สาขาการจัดการสํานักงาน  
   ซึ่งเปนผูบกพรองทางการไดยิน จํานวน 31 คน) 
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
  1) ผลสัมฤทธิ ์ 
 1.  ผูเรียนมสีมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
 เชิงปริมาณ 1.  ผูเรียนกลุมเปาหมายทีผ่านการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือ 
  การประกอบอาชีพอสิระมีจํานวน  63 คน 
  2.  ผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ 
   การประกอบอาชีพอสิระมีจํานวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการคิดเปนรอยละ 63.49  
   เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายทีผ่านการพัฒนาเปนผูประกอบการ 
   หรือการประกอบอาชีพอสิระ 
               ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดบัภาค   
  อยูในระดับ 3 ดาว 
 ผลสะทอน จากการสงเสริมสนบัสนุนและพฒันาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน 
  ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ และผูเรียนที่ประสบ 
  ความสําเรจ็การประกอบอาชีพอสิระ เชน  ขายเบเกอรี ่ ขายกาแฟสด 
  ธุรกิจแปรรปูผัก - ผลไมทําแปงทาวยายมอม และทําขนมตามสั่ง 
 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 เชิงปริมาณ ผูเรียนที่ไดรบัรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาขีพมีจํานวน 31 คน 
 เชิงคุณภาพ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีไดรับรางวัล  
  ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง 5 รางวัล ระดบัเหรียญเงิน 2 รางวัล   
  รองชนะเลิศอันดบั 1  1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  2 รางวัล  
  รองชนะเลิศอันดบั 3  1 รางวัล  และชนะเลิศ  4 รางวัล 
  ระดับภาคไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดบั 2  1 รางวัล  
  เหรียญทองแดง  1 รางวัล  ชนะเลิศ 1 รางวลั และเหรียญเงิน 2 รางวัล       
               ระดับชาติไดรับรางวลั ระดับเหรียญเงิน 2 รางวลั 
 ผลสะทอน จากผลการสงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะทักษะวิชาชีพ   
  นักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาต ิคือ นางสาวธนิดา  ประสงคดี   
  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน   การตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ  
                   นายตรีภพ  ติ๊บบุญศร ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดบัเหรียญเงนิ    
   การประกวดรองเพลงสากลชาย 
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4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 เชิงปริมาณ ผูเรียนแรกเขาระดบั ปวช. จํานวน  135 คน สําเรจ็การศึกษาจํานวน 62  คน   
  ผูเรียนแรกเขาระดบั ปวส. จํานวน  87  คน  สําเร็จการศึกษาจํานวน  76  คน  
  เชิงคุณภาพ ผูสําเรจ็การศกึษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 45.92     
   ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 87.35 ผูสําเรจ็การศึกษาระดบั ปวช.  
   และปวส. คิดเปนรอยละ 62.16 
  ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง 
   สถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวนักเรียน 
 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
 เชิงปริมาณ   จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  395  คน 
  จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาทัง้หมด 514  คน 
 เชิงคุณภาพ   ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค รอยละ 76.85   
  ผลการประเมิน อวท. ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับเหรียญทอง 
 ผลสะทอน     องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง 
  สถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม  
  ที่พึงประสงค  (หมายเหต ุจํานวนผูเรียนทีส่มัคร อวท. มจีํานวน 395 คน) 
  

3. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 เชิงปริมาณ ผูสําเรจ็การศกึษา ปวช. ในปการศึกษาที่ผานมามีจํานวน 43 คน  
  มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
  ประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาตอ มีจํานวน 37 คน 
               ผูสําเรจ็การศกึษา ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาจํานวน 40 คน  
  มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
  ประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาตอ มีจํานวน 38 คน 
 เชิงคุณภาพ ผูสําเรจ็การศกึษาระดับ ปวช. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําใน 
  สถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ  
  หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 86.05 
                ผูสําเรจ็การศกึษาระดับ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําใน 
  สถานประกอบการ หนวยงานภาครฐัและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ  
  หรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 95.00 
 ผลสะทอน     องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง 

  สถานศึกษาในการสงเสรมิ สนับสนุน ใหผูสําเรจ็การศกึษามงีานทําใน 
  สถาน ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอสิระ  
  หรือศึกษาตอ 
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2) จุดเดน  
 1.  วิทยาลัยมี นักเรียน นักศึกษา สอบผานมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการที่กําหนด 
 2.   วิทยาลัยมี นักเรียน นักศึกษามีผลสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

อยูในระดับดเีลิศ มีคะแนนทีสู่งขึ้นเทียบกับปการศึกษาทีผ่านมา 
 3.  การสงเสรมิใหนักเรียน นักศึกษา แขงขันทักษะวิชาชีพ ใหมสีมรรถนะทกัษะวิชาชีพ 

ที่สูงขึ้น มผีลใหใหนักเรียน นักศึกษา แขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ไดรับรางวลัชนะเลิศ  ระดับ
เหรียญเงิน เปนที่ยอมรับตอหนวยงานภายนอก และชุมชน 

1. นักเรียน นักศึกษา ทีส่ําเรจ็การศึกษา มีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.  ควรสงเสริมใหนกัเรียน นักศึกษา เปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอสิระ  
ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระใหไดรับผลประเมินอยูใน 
ระดับ 4 ดาว 
 
  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.  วิทยาลัยควรนํากระบวนการศูนยบมเพาะ มาดําเนินการใหเขมแข็ง เพื่อใหมผีล 
การประเมินในระดบั 4 ดาว ในปการศึกษาตอไป 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม   
  อุตสาหกรรมทองเที่ยว และบริหารธุรกจิ   มีการพัฒนาหลกัสูตรฐาน 
  สมรรถนะ 3 ประเภทวิชา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม  
  และ อุตสาหกรรมทองเที่ยว คิดเปนรอยละ  75.00          
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 ผลสะทอน    วิทยาลัยพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ไดรับความรวมมือจาก  
  บริษัท ZF Lemforde (Thailand) Co.,Ltd.  วิทยาลัยเทคโนโลยีคมนาคม 
  ยูนนาน  บริษัทไทรอัมพ มอเตอรไซเคิล  บริษัทไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล  
  จํากัด (มหาชน)  สมาคมเสรมิสวยแหงประเทศไทย 
 

2.  การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรงุรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรอื
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 เชิงปริมาณ   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรบัปรุงรายวิชา ปวช. 
  จํานวน 8 สาขาวิชา ปวส.1 สาขาวิชา มีหลักสูตรที่เปดสอน 12 สาขาวิชา 
 เชิงคุณภาพ   รอยละของสาขาวิชาที่มีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  คิดเปนรอยละ 75.00 
 ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษา   
  ในการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา  
  หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรอืกําหนดรายวิชาเพิ่มเตมิ 
 

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ
 เชิงปริมาณ   แผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ จํานวน 44 แผน  
  คิดเปนรอยละ 100        
 เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษา  
  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ
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  2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัตทิี่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 เชิงปริมาณ   ครูที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั และนําไปใช 
  ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 44 แผน  
 เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพ 
  แผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน 
  การจัดการเรียนการสอน 
 
  3. การจัดการเรียนการสอน 
 เชิงปริมาณ   1.  ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาชาวิชาที่สอน  
  จํานวน 46 คน (ครูผูสอน 44 คน และครูลามภาษามือ 2 คน) 
         2.  ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาทีส่อน จํานวน 43 คน 
         3.  ครูทีจ่ัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
  วิธีการสอนทีห่ลากหลาย จํานวน 44 คน                                 
         4.  ครูที่ใชสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรู  
  ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 43 คน                                
         5.  ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหา 
  การจัดการเรียนรู จํานวน 40 คน                                       
 เชิงคุณภาพ   ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 97.27 
 ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ 
  การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
  4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 เชิงปริมาณ  1.  ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จํานวน  44 คน 
                 2.  ครูผูสอนที่มีขอมลูสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชา 
  เปนปจจบุัน  จํานวน  44  คน 
                 3.  ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการการบรหิารชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ 
  การเรียนรู  จํานวน  44 คน 

                4.  ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตัง้ใจในการเรียน   
   จํานวน  44  คน 

                 5.  ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ   
  จํานวน  31 คน              
 เชิงคุณภาพ  ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบรหิารจัดการชั้นเรียน  คิดเปนรอยละ 94.09 
 ผลสะทอน   องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ  
  การบริหารจัดการชั้นเรียน และผูปกครองนกัเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ 
  การเยี่ยมบานของวิทยาลัย 
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  5. การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
 เชิงปริมาณ   1.  ครูผูสอนที่จัดทําแผนพฒันาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ   
   จํานวน  43 คน 
                 2.  ครูผูสอนที่ไดรับการพฒันาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป   
   จํานวน 44 คน 
                 3.  ครูผูสอนที่นําผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน 
   การจัดการเรียนการสอน จํานวน 44 คน 
                 4.  ครูผูสอนที่มผีลงานพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 40 คน 

                 5.  ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ  
  ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  จํานวน 1 คน 

 เชิงคุณภาพ  ครูผูสอนที่ไดรบัการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 78.18 
 ผลสะทอน    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ 
  สมรรถนะครผููสอน 
 
 6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 เชิงปริมาณ  วิทยาลัยมีหองเรียน หองปฏิบัตกิาร ในการจัดการเรียนการสอน 59 หองเรียน 
                หองเรียน หองปฏบิัติการ เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 
  จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จํานวน 52 หองเรียน 
 เชิงคุณภาพ   หองเรียน หองปฏบิัติการ เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด 
  การเรียนการสอนในช้ันเรียน คิดเปนรอยละ 88.14 
 ผลสะทอน    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ 
  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 เชิงปริมาณ  มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบรหิารจัดการภายใน 
  วิทยาลัยครบทุกฝายที่มปีระสิทธิภาพ UniNet และบริษัท ที โอ ที จํากัด 
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมูลการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
  เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ผลสะทอน    วิทยาลัย ไดดําเนินการนําระบบ RMS ระบบบรหิารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน   
  ระบบบริหารงานทะเบียนวัดผลนกัเรียน นักศึกษา มาใชในการบริหารจัดการ  
  และจัดทําขอมูลพื้นฐาน 9 ประการเปนปจจบุัน 
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 2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
 เชิงปริมาณ   หองเรียน หองปฏบิัติการ โรงฝกงานมีจํานวน 59 หองเรียน 
  หองเรียน หองปฏบิัติการ โรงฝกงาน ที่ไดรบัการพัฒนาใหเอือ้ตอการเรียนรู  
  มีจํานวน 52 หองเรียน คิดเปนรอยละ 88.14 
 เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและขอมลูอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
  ดําเนินการครบทกุประเด็น 
 ผลสะทอน    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคาร 
  สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มีความพึงพอใจอยูในระดบัด ี
 
 3. ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน 
 เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา  
  การคมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบสื่อสารภายใน และระบบรักษา 
  ความปลอดภัย ไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับการใชงาน 
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมลูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดําเนนิการครบถวน 
 ผลสะทอน   ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับด ี
 
 4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบรกิาร 
 เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562  จํานวน 514 คน 
  จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวทิยบรกิาร  
  เฉลี่ย 413 คน (พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563  รวม 10 เดือน  
  มีจํานวน 4,959 คน)  คิดเปนรอยละ 80.35 
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมิน และการบริการของงานวิทยบริการและหองสมุด เปนไป 
  ตามมาตรฐานหองสมุดสถานศึกษา 
 ผลสะทอน   ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  
  อยูในระดับมาก 
 
 5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เชิงปริมาณ   มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบ 
  ทุกฝายทีม่ีประสิทธิภาพ  ความเร็วสัณญาณ 300/150 Mbps 
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมลูการบรหิารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศ  
  เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ผลสะทอน  วิทยาลัยมีระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจบุัน 
 
  



-12- 
 

4.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  
 เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2562 จํานวน 514 คน  
  เปดสอนระดบั ปวช. 8 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา            
                 สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีระดับ ปวช. 
  จํานวน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาชางยนต และ สาขาวิชาการโรงแรม 
                 ระดับปวส. จํานวน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชา 
  การโรงแรม คิดเปนสาขาวิชาที่สอนในระบบทวิภาคี รอยละ  33.33 
                 ผูเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. มีจํานวน 28 คน  ระดบั ปวส.  
  มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.87 
 เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมลูการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
 ผลสะทอน    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

  2) จุดเดน  
   1.  วิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 สาขาวิชา 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.  วิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงสาขาวิชาการ
โรงแรม รวมกบับริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล รวมกับ
บริษัทไทรอัมพ มอเตอรไซเคลิ และบริษัท แซดเอฟ เลมฟอรเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 
 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.  วิทยาลัย ควรพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการของ 
สถานประกอบการเปนประจําทุกป 
 2.  วิทยาลัยควรรวมมือกบัหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ในการเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.  วิทยาลัยควรจัดทําการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม 
ในเขต EEC 
 2. วิทยาลัยควรรวมมอืกับหนวยภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ในการเขามามี
สวนรวมจัดการศึกษามากข้ึน 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  เชิงปริมาณ  ครูและบุคลากรมสีวนรวมในการบรหิารสถานศึกษารอยละ 100 
  เชิงคุณภาพ   ผลการประเมินและขอมลูการบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร 
   สถานศึกษา 
 
 2.  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  เชิงปริมาณ  วิทยาลัยเปดสอนหลกัสูตร ระดับ ปวช. 8 สาขาวิชา ระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา 
   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 10 สาขาวิชา   
   คิดเปนรอยละ 83.33 
  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินและขอมลูการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสะทอน   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมสีวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดม 
   ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 
 3.  การบรกิารชุมชนและจิตอาสา 
  เชิงปริมาณ   วิทยาลัยมีกจิกรรมบรกิารชุมชนและจิตอาสา  10 กิจกรรม  34 ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ   ครูผูสอนมสีวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการ สงเสริมใหนักเรียนเปนผู 
   มีจิตอาสา สรางประโยชนใหกบัชุมชนและสังคม 
  ผลสะทอน   ประชาชน และหนวยงานตางๆ ที่เขารับบริการมีความพงึพอใจ ยอมรบั  
   ยกยองวิทยาลัย ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
  เชิงปริมาณ  วิทยาลัยมผีลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จํานวน 9 ชิ้นงาน   
   วิชาโครงการ จํานวน 29 ผลงาน  โครงงานวิทยาศาสาตร จํานวน 1 ผลงาน     
   งานวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษา 2562 จํานวน 75 ผลงาน              
  เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐ  จํานวน  7  ผลงาน ระดบัอาชีวศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี เหรียญทองแดง 6 รางวลั รางวัลวันนักประดษิฐ ระดับชาต ิ  
   เหรียญเงิน  1 รางวัล โครงงานวิทยาศาสตร  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
   เหรียญเงิน  1 รางวัล ระดบัภาค เหรียญเงิน  1 รางวลั                    
  ผลสะทอน   จากการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดทําดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ  
   งานสรางสรรค ในปการศึกษา 2562 หนวยงานภายนอก หรือผูม ี
   สวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับจากการเผยแพรผลงาน 
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2) จุดเดน  
   1.  นักเรียน นักศึกษาไดมีผลงานจากการประดิษฐ แขงขันกับหนวยงานภายนอก ระดับชาติ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน เปนการเผยแพรผลงาน และบุคคลภายนอกยอมรับ 
 2.  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพเปนที่ยอมรับตอบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 

3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1.  วิทยาลัยควรสงเสริมและสนบัสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
จัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค  เพิ่มมากขึ้น 
 2.  วิทยาลัยควรสนับสนุนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ใหไดรบัรางวัล 
ในระดับภาค ชาติ ในปการศึกษาตอไป 
 

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1.  วิทยาลัยควรมกีารระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา เพือ่การจัดการเรียนการสอนเพิม่มากขึ้น 
 2.  วิทยาลัยควรสงเสริมและสนบัสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
เขารวมประกวดหรือนําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย มากขึ้น 
 


