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คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสาระสำคัญในมาตราที ่ 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ         
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 และบัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน คณะครู อาจารย์และบุคลากร ของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพจึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

เมษายน 2565 
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สารบญั 
 

 เร่ือง                    หน้า 
คำนำ 
สารบัญ  
สารบัญตาราง   
สารบัญภาพ   
ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
           พ.ศ. 2561 
ส่วนท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนด 
           เพิ่มเติม        
ส่วนท่ี 7 แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ภาคผนวก        
           คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ท่ี 451/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
           ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
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สารบญัตาราง 
                                                                                                                           

หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)      5 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลผู้เรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564         9 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563             9 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564             9 
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลบุคลากร                 9 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน                   10 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี              1๐ 
ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลงบประมาณ              1๐ 
ตารางท่ี 9 แสดงรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564         13 
ตารางท่ี 10 แสดงรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564      14 
ตารางท่ี 11 แสดงรางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564          17 
ตารางท่ี 1๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1        3๓ 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ตารางท่ี 1๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2        3๕ 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ตารางท่ี 1๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3        3๗ 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ตารางท่ี 1๕ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม       3๘ 
ตารางท่ี 1๖ แสดงแบบประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      4๐ 
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สารบญัภาพ 
 

   หน้า 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา               ๘ 
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สวนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1 ผลผลิต 
   1. วิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 69 คน จากจำนวนแรกเข้า 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 62.33 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 70 คน จาก
จำนวนแรกเข้า 102 คน คิดเป็นร้อยละ 64.63 รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 46.24 
   2. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวน 
70 คน ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ 
3 ดาว 
   3. วิทยาลัยมีนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ร่วมกับบริษัท ทากาโน่ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน), 
บริษัท ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
(มหาชน) หลักสูตรระยะส้ัน ร่วมกับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
  1.1.2 ผลลัพธ์ 
   1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผู้เรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 23 คน 
โดยได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 8 รางวัล ระดับภาค 2 รางวัลและระดับภาค 2 รางวัล 
       2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ มีจำนวน 4 ผลงาน โครงการ 18 ผลงาน ได้รับ
รางวัลส่ิงประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 3 ผลงาน และระดับภาค 1 ผลงาน 
       3. การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
       4. ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำความรู้ท่ี
ได้ไปพัฒนาต่อยอด หรือเข้าอุตสาหกรรม หรือประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศชาติ 
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   5. วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมกับสถานประกอบการ 
  1.1.3 ผลสะท้อน  
   1. ผู ้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ในวิชาชีพไปร่ วมพัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติ 
       2. นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ ทักษะวิชาชีพ บริการชุมชนและจิตอาสา และได้รับ          
การยกย่องจากองค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
       3. องค์กร หน่วยงานภายนอก และชุมชน ให้การยอมรับวิทยาลัย 
       4. วิทยาลัยมีผลงานสิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เผยแพร่และได้ร ับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน 
       5. สถานประกอบการ ยอมรับผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัย ฯ 
 1.2 จุดเด่น 
  1.2.1 วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ และได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระดับภาค และระดับชาติ 
  1.2.2 วิทยาลัยส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระดับภาค
และระดับชาติ 
  1.2.3 วิทยาลัยจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ได้แก่   
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ผู้เข้ารับการบริการ และผู้เข้ารับการอบรม ให้การยอมรับวิทยาลัยฯ และขอให้วิทยาลัยฯ 
ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
  4. สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย ฯในการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี 
 1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  1.3.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น 
      1.3.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี 
 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      1.4.1 การนำกระบวนการศูนย์บ่มเพาะ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการอิสระที ่มี       
ความเช่ือมั่น และประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 
     1.4.2 วิทยาลัยได้ปรับวิธ ีการเรียนการสอนออนไลน์ และสนับสนุนการเรียนออนไลน์                 
ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และในปีการศึกษาต่อไปจะได้พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 2.1 วิทยาลัยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับ บริษัทแซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) 
จำกัด, บริษัททากาโน่ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทไฮเออร์ 
(ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล, บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), สมาคม
เสริมสวยแห่งประเทศไทย 
     2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
     2.3 เป็นที่ตั ้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ             
ภาคตะวันออก 
    2.4 บริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
    2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการและเป็นสมาชิกของศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย-จีน 
     2.6 สร้างความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและคมนาคมยูนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นสมาชิกของศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย-จีน 
    2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3.1 วิเคราะห์องค์กร เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค โดยให้บุคลากรทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
 3.2 จัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษาระยะสั ้น กลางและยาว เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตให้เป็นกรอบแผนการปฏิบัติ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและฝึกงานใน         
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชามีผลงานด้าน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
และมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนระยะสั ้น เสริมเข้าไปให้ผู ้เร ียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีอาชีพ
สำรองได้ 
 3.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 3.7 จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 3.8 พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะเสริม โดยเฉพาะในการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 3.9 พัฒนาทักษะด้านความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้เรียนและผู้สอนเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 3.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมากขึ้น
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
  4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนผู้พิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนท่ี
เหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดนั้น วิทยาลัยเทคนิคบางแสนได้รับ
นโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนและได้เปิดรับนักศึกษาที่มี    
ความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ ปีการศึกษา 2542 ได้จัดการเรียน  
การสอนให้กับนักศึกษาท่ีมี ความบกพร่องทางการได้ยินในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพัฒนาเว็บเพจและปี พ.ศ. 2554 ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์บริการ
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (DSS Center) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามือ และล่ามเป็นส่ือกลางในการแปลภาษาเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจ วิทยาลัยได้พัฒนาครูผู ้สอนโดยจัดโครงการอบรมภาษามือให้แก่ครูผู้สอนเพื่อมีศักยภาพในการเรียน   
การสอนมากขึ้น ปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่ปิดตัวไปเนื่องจากการปรับปรุง
หลักสูตรของสอศ. และปี พ.ศ. 2559 ได้เปิดสาขาการจัดการสำนักงานทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 2  
ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ภาคเรียน โดยภาคเรียนท่ี 1-3 นักศึกษาจะเรียนทั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ                
ในสถานศึกษา ส่วนในภาคเรียนท่ี 4 จัดให้ฝึกงานในสถานประกอบการ 
  4.2 วัตถุประสงค์ 
        4.2.1 เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
       4.2.2 เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
       4.3 วิธีการดำเนินงาน 
        4.3.1 จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
        4.3.2 จัดต้ังศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
                - บริการล่ามภาษามือ 
              - บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียน 
        4.3.3 จัดหาครุภัณฑ์ (การศึกษา/หอพัก) 
        4.3.4 จัดสวัสดิการหอพัก 
        4.3.5 ประสานบริษัทเครือข่ายหารายได้ระหว่างเรียน 
        4.3.6 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
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  4.4 ผลการดำเนินงาน 
   ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 
 

รุ่นที่ เข้าปี พ.ศ ชาย หญิง รวม (คน) 
1 2545 5 4 9 
2 2546 4 5 9 

3 2547 2 1 3 

4 2548 6 9 15 
5 2549 6 15 21 
6 2550 8 18 26 
7 2551 6 6 12 
8 2552 8 9 17 
9 2553 11 18 29 

10 2554 19 25 44 
11 2555 10 14 24 
12 2556 11 6 17 
13 2557 8 8 16 
14 2558 7 13 20 
15 2559 5 1 6 
16 2560 14 8 22 
17 2561 16 23 39 
18 2562 9 9 18 
19 2563 14 18 32 
20 2564 10 13 23 

รวมทั้งสิ้น 179 223 402 
 

  4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
   4.5.1 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีอาชีพ มี  
งานทำ มีรายได้ 
   4.5.2 สถานประกอบการได้กำลังคนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณภาพ 
   4.5.3 ลดปัญหาความเหล่ือมล้ำทางสังคม
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ท่ีอยู่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 146 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 20130 โทรศัพท์ 038 -386360 โทรสาร 038-382039 E-mail chonchpt@gmail.com  
Website www.chpt.ac.th 
 ประวัติสถานศึกษา 
  พ.ศ. 2510 ประกาศจัดต้ังหน่วยฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา           
ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเริ่มที่อำเภอเมือง และเคลื่อนย้ายไปตามอำเภอต่าง  ๆ ที่จังหวัด
นครพนม 
  พ.ศ. 2514 เคลื่อนย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 6 จากอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม      
มาเปิดทำการสอนที่โรงเรียนการช่างชายชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ซึ ่งเป็นที่ดินของวัดอรัญญิกาวาศ และ
เปล่ียนเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 6 
  พ.ศ. 2515 ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชลบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      
เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2515 
  พ.ศ. 2527 ย้ายมาต้ังอยู่เลขท่ี 146 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2527 
  พ.ศ. 2534 ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 
  พ.ศ. 2560 ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
 การจัดการศึกษา 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 สภาพชุมชน 
  - เป็นเมืองชายทะเลมีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินบางนา 
– ตราด ประมาณ 80 กิโลเมตร 
  - ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ดินแดน
ชายทะเลอันมั่งคั ่ง จากการเป็นเมืองท่า ค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนามาสู่เมืองเกษตร อุตสาหกรรมและ
ท่องเท่ียวไทย
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  - มีทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากภูมิประเทศที่มีการผสมผสานกันมาก จังหวัดชลบุรีจึงอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ท้ังทรัพยากรทางทะเล ป่าเขาและแร่ธาตุ 
  - มีวัตถุดิบ การทำประมง เกษตรกรรม ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมเหมาะที่จะเป็นฐานการผลิต    
เพื่อส่งออก 
  - มีแหล่งท่องเท่ียว หลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเท่ียวบันเทิงสมัยใหม่ ซึ่งมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน สวยงามและคงสภาพเดิม  
  - มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายดึงดูดใจผู้มาเยือน สมกับที่ว่า “ชลบุรี คือ
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวแห่งทะเลตะวันออก”  
  - มีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก พอเพียง มีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นฐาน  
การส่งออก อีกท้ังสนามบินนานาชาติท่ีพร้อมให้บริการ 
 สภาพเศรษฐกิจ 
  การเกษตรกรรม  
  - การเกษตร ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่สับปะรด ทำนา ทำสวนผลไม้ 
  - กำลังแรงงาน จังหวัดชลบุรีมีกำลังแรงงาน รวม 1,035,287 คน จำแนกเป็นแรงงานปัจจุบัน      
ผู้มีงานทำ จำนวน 1,029,935 คน ผู้ว่างงาน 5,352 คน 
  การท่องเท่ียว 
   - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
สวยงาม และคงสภาพเดิม มีขนบธรรมเนียมประเพณี สมกับ “ชลบุรี คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งทะเล
ตะวันออก” 
  การอุตสาหกรรม  
  - จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2553      
มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ ้น 3,853 แห่ง อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม 2,947 แห่ง และในนิคม
อุตสาหกรรม 5 นิคม จำนวน 1,231 แห่ง จำนวน 349,264 คน ภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของ
จังหวัดชลบุรีโดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 
 สภาพสังคม 
  การศาสนา 
  - คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนา
คริสต์ อิสลาม และอื่น ๆ โดยผสมผสานความเช่ือความศรัทธาในส่ิงศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาท่ีตนนับถือด้วย 
  การสาธารณสุข 
  - ด้านสาธารณสุขมูลฐานก็ครอบคลุมทั่วถึง โดยมีโรงพยาบาลของรัฐ 18 แห่ง เอกชนจำนวน 
10 แห่ง สถานีอนามัย 208 แห่ง คลินิก 399 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขถึง 15 แห่ง
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนกัศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 งานบรหิารทั่วไป 

 งานบุคลากร 

 งานการเงิน 

 งานการบญัช ี

 งานพัสด ุ

 งานอาคารสถานที ่

 งานวางแผนและงบประมาณ 

 งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 

 งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

แผนกวชิาชพีตามสาขา 
ท่ีเปิดสอน 

 งานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
       งานวัดผลและประเมินผล 

 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

 งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

 งานครูทีป่รึกษา 

 งานปกครอง 

 งานแนะแนวอาชีพฯ 

 งานทะเบียน 

 งานประชาสัมพันธ ์

 งานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 

 งานประกันคุณภาพฯ 

 งานความร่วมมือ 

งานโครงการพเิศษฯ 

 งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

 งานส่ือการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหาร 

 
สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

  ศูนย์ DSS.  ศูนย์ EEC 

 ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการฯ 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 179 0 0 179 
ปวช.2 158 0 0 158 
ปวช.3 89 0 9 98 

รวม ปวช. 426 0 9 435 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 189 67 35.45 
ปวส.2 77 56 72.73 
รวม 266 123 46.24 

 
 ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 163 69 42.33 
ปวส.2 102 70 68.63 
รวม 265 139 52.45 

 
 ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ 
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3  3  -  

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/               
ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 

25  25  25  

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 7 7 7 
พนักงานราชการ (อื่น) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 16 9 14 
เจ้าหน้าท่ี 27 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

11 - - 

รวม ครู 48 41 46 
รวมทั้งสิ้น 90 41 46 
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 ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 3 7 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 7 6 13 
 
 ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 7 
อาคารปฏิบัติการ 5 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 14 
 
 ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
งบบุคลากร 3,085,920.00 
งบดำเนินงาน 6,057,000.00 
งบลงทุน 8,764,200.00 
งบเงินอุดหนุน 4,711,840.00 
งบรายจ่ายอื่น 6,138,754.00 

รวมทั้งสิ้น 28,757,714.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา  ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม 
 อัตลักษณ์ ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ 
 เอกลักษณ์ บริการวิชาชีพ บริการชุมชน 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั ่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง
พัฒนาประเทศ 4.0 
 พันธกิจ 
  1. การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และนโยบาย
ของรัฐบาลตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  2. การบริการชุมชน 
  ๓. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. พัฒนาส่ิงแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 
  5. จัดการศึกษาให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้เรียน 
 เป้าประสงค ์
  1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ตรงตามหลักสูตรและความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  2. สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  5. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที ่สำคัญ          
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  6. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยและ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังด้านอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  3. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 
  4. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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  5. จัดการอาชีวศึกษาให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ 
  3. การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
  4. ประกันคุณภาพการอาชีวคึกษาและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
  5. ส่งเสริมทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทการเรียนการสอนระบบใหม่ 
  6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสถานประกอบการ 
  7. พัฒนาทักษะด้านวิชาการ งานบริการวิชาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
  8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  9. พัฒนาผู้สอนและบุคลากรสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน การปฏิบัติ
หน้าท่ีและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 
  10. ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมท่ีดี โดยบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  11. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง



Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หน้าท่ี  ๑๓ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 
 ตารางท่ี 9 แสดงรางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา 
ประเภทบอดสนิท 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

ซอสบูดู TO GO รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

ระบบปลูกผักไร้ดินแบบเคล่ือนท่ีโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

แจ่วฮ้อนน้ำดำ รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

แจ่วฮ้อนน้ำดำ รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

แจ่วอ้อนน้ำดำ รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

 



Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หน้าท่ี  ๑๔ 

 ตารางท่ี 10 แสดงรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพรภูมิ สุขสัญญากิจ  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายวิชิต ปิ่นหอม  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด  
งานจักรยานยนต์ (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายโสภณ อินทร์เพ็ญ  
ทักษะงานยานยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
(ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายพรภูมิ สุขสัญญากิจ  
งานยานยนต์ดีเซล อีซูซุ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนิลล์พนมไพร สุนทร  
งานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นางสินรา ฤทธิ์มหันต์  
การประกอบอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.นภาพร ริมรักษา  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สายรุ้ง อรณลิมป์มิต  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สายรุ้ง อรณลิมป์มิต  
การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายพรภูมิ สุขสัญญากิจ  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

นางสินรา ฤทธิ์มหันต์              
การประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

น.ส.นภาพร ริมรักษา  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

น.ส.สายรุ้ง อรณลิมป์มิต              
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายชัชชัย ศรีไพโรจน์  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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 ตารางท่ี 10 (ต่อ) แสดงรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายคมกริช กล่ินศรีสุข  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.พนัชกร เพิ่มวัฒนา  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.พนัชกร เพิ่มวัฒนา  
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นางวนิดา คณะธรรม                
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายคมกริช กล่ินศรีสุข             
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายอดุลย์ พัดวี  
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายอดุลย์ พัดวี  
ใบทดลองงานเสมือนจริง               
เรื่องตัวต้านทาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายธวัชชัย ละม่อม  
ใบทดลองงานเสมือนจริง               
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.อรทัย เกตุแก้ว                   
ใบทดลองงานเสมือนจริง           
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายภิรมย์ ทองตัน  
ใบทดลองงานเสมือนจริง            
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.พนัชกร เพิ่มวัฒนา  
ใบทดลองงานเสมือนจริง               
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.บงกชรัตน์ องอาจ  
แป้งกันแดดจากดอกคาโมมายด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด            
แป้งกันแดดจากดอกคาโมมายด์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                   
การอาชีวศึกษา 
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        ตารางท่ี 10 (ต่อ) แสดงรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปัณณ์ณัชน์ รักบุญถิ่น  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                     
การอาชีวศึกษา 



Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หน้าท่ี  ๑๗ 

 ตารางท่ี 11 แสดงรางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสามารถ สอนศรีทอง  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวช.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนพรัตน์ ไกรราตรี  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวช.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนิธิกร แซ่จึง                         
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวช.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายศุภรัฐ พลคำ  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายจักรพันธ์ พานอ่อน  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายกฤษณพงษ์ ชัยยันต์  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายพงษ์พิภัทร ไชยมงค์  
งานจักรยานยนต์ (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายชลชาติ รื่นเริง  
งานจักรยานยนต์ (ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายณวพล กมลนิธิเศรษฐ์  
งานจักรยานยนต์ (ปวช.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายเอกพจน์ ผันผ่อน  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวส.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายเจษฎากรณ์ แก้วละมูล  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวส.)   

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายธีระภัทร สะแม  
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ปวส.)   

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายสรยุทธ ออละเอี่ยม  
งานยานยนต์ดีเซล อีซูซุ (ปวส.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายเขษมศักดิ์ จู่รัตนสาร  
งานยานยนต์ดีเซล อีซูซุ (ปวส.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

 



Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หน้าท่ี  ๑๘ 

 ตารางท่ี 11 (ต่อ) แสดงรางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนพล วงศ์ละคร  
งานยานยนต์ดีเซล อีซูซุ (ปวส.)  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายศักดิ์รินทร์ ภูภิรมย์  
งานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายอิศรากร ทาราษฎร์  
งานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายปรเมศ เช้ือวังคำ  
งานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.)  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.นภษร ไตรรัตนาธิคุณ  
การประกอบอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.อรอุมา ดวงพิมพ์  
การประกอบอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.พิชญาภา ปิตะราช  
การประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ขวัญชนก แมนสุข  
การประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนิรุตต์  กอเซ็ม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายไพฑูร จิตรไธสง  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ขนิษฐา ช่ืนนาเสียว  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายพล คงเอี่ยม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.โสรยา ไชยฉิม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สมฤดี ถึงใจ  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ขวัญอุษา พงษ์ประดิษฐ์  
การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ทิพย์วิมล ประสิทธิ์  
การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายสามารถ สอนศรีทอง  
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนิธิกร แซ่จึง  
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ปวช.)  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

น.ส.นภษร ไตรรัตนาธิคุณ  
การประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

น.ส.อรอุมา ดวงพิมพ์  
การประกอบอาหารจานเดียว 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

นายนิรุตต์ กอเซ็ม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ  

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

นายพล คงเอี่ยม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

น.ส.พรนัชชา รอดตัวดี              
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายธณวัศว์ สำราญญาติ  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายก้องภานุ รื่นภาคแดน  
รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรง  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายจีรภัทร ศักดิมูล  
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายศุภกฤต บานเย็น  
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ศศิธร ภู่เย็น  
วุ้นมะม่วงน้ำปลาหวาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนันทิพัฒน์ ปลงจิตร  
ใบงานทดลองเสมือนจริง            
เรื่องตัวต้านทาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สุชาดา เพ็งมาตร  
ใบงานทดลองเสมือนจริง          
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.พรสวรรค์ ศรีเลิศ  
ใบงานทดลองเสมือนจริง                
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายกีรติ เปาวิมาน  
ใบงานทดลองเสมือนจริง                 
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุทธินันท์ ชะม้าย  
ใบงานทดลองเสมือนจริง               
เรื่องตัวต้านทาน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สุปราณี สุทธิไสย  
แป้งกันแดดจากดอกคาโมมายด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ธัญจิรา คำรุ่ง  
แป้งกันแดดจากดอกคาโมมายด์  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายนพรัตน์ ทิวา  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนพวรรณ สักกลาง  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา 

นายอานนท์ ศิริบุญ  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนิภรณ์ แก้วงาม  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจุฑารัตน์ กองขุนทด  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปรัชญา ช่ืนเมือง  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา 

นายวราภรณ์ กุลศรีสอน  
แจ่วฮ้อนน้ำดำ 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา 

นายสามาร สอนศรีทอง  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายจักรพันธ์ พานอ่อน  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

นายศุภรัฐ พลคำ  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

นายกฤษณพงษ์ ชัยยันต์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

นายวัชรชัย ใจดี  
ทักษะการประกวดร้องเพลง           
ไทย-ลูกทุ่งชาย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

นายบุญจันทร์ ใฝ่ใจดี  
การตัดทรงผมสุภาพบุรุษ            
(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางบวรรัศม์ สุนทรบัวหลวง  
การประกอบอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายธนัตถ์ฐากร พิมพะนิตย์  
การประกอบอาหารจานเดียว 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายบุญจันทร์ ใฝ่ใจดี  
การตัดทรงผมสุภาพบุรุษ            
(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นางสาวโสรยา ไชยฉิม  
การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายจักรพันธ์ พานอ่อน  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายศุภรัฐ พลคำ  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายกฤษณพงษ์ ชัยยันต์  
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

นายนพรัตน์ ไกรราตรี  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นางสาวพิมพ์นารา เผ่าบริบูรณ์  
ทักษะการประกวดร้องเพลง              
ไทย-สากล หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายสุขดำรง คงวงษ์ญาติ  
ทักษะการประกวดร้องเพลง          
ไทย-สากล ชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
   
 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้         
มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏบิัติ        
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ     
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณและมีจิตสำนึก
รักส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน           
การจัดการเรียนการสอน ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา อย่าง               
มีประสิทธิภาพมีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายท่ีสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน         
ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน ชุมชน              
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต ้องการของตลาดแรงงาน โดยความร ่วมม ือ กับ               
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี ่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน โรงฝึกงาน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เร ียน รวมทั ้งการช่วยเหลือ ส่งเสร ิม สนับสนุนจากผู ้ปกครอง ชุมชน             
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย        
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 85 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 80 คน 
ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีท่ี 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร จำนวน 75 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกจำนวน 74 คน 
       เชิงคุณภาพ ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 94.00 ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2    
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 98.00 คิดเป็นภาพรวมของสถานศึกษาร้อยละ 
96.00  
           ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
   2)  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการทักษะวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
(V-NET) 
    เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
(V-NET) 
    ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ท่ีผู้เรียนมีผลการสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
       1.1) ร้อยละผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
    2. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระเชิงคุณภาพผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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    เชิงคุณภาพ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
    ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ เป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   2) ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการทักษะวิชาชีพ 

 เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                            ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 คน ระดับภาค 4 คน ระดับชาติ 3 คน 
    เชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลรวม 8 รางวัล 
                           - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง                     3       รางวัล 
                           - รองชนะเลศอันดับ 1  เหรียญทอง             1       รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง              -        รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน              3       รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญเงิน              -      รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง        1      รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 1   เหรียญเงิน             -      รางวัล 
                           - รองชนะเลิศอันดับ 1   เหรียญทอง            -      รางวัล    
                           ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2 รางวัล 
                           - รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 1 รางวัล 
                           - รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1 รางวัล 
                            ระดับชาติ ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล 
    ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
  4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
       1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     เชิงปริมาณ ผู้เรียนแรกเข้าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 จำนวน 
163 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 69 คน ผู้เรียนแรกเข้าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 
2 จำนวน 102 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 70 คน  
      เชิงคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 42.33 
      ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
สถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 542 
คน จากจำนวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 590 คน 
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       เชิงคุณภาพ ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็น
ร้อยละ 91.92     
       ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกยอ่ง 
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีผลการประเมินระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับเหรียญทอง 
    3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
       เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ มีจำนวน 55 คน ผู้สำเร็จในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา จำนวน 53 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ มีจำนวน 46 คน 
      เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.16 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 86.79 คิดเป็นภาพรวมในสถานศึกษา ร้อยละ 88.60 
      ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำใน สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
   2) จุดเด่น  
    1. วิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษานำความรู้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ และได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระดับภาคและระดับชาติ 
    2. วิทยาลัยส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระดับ
ภาคและระดับชาติ 
    3. วิทยาลัยจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน 
ได้แก่ โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ เทสกาลสงกรานต์ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้เข้ารับการบริการ และผู้เข้ารับ    
การอบรมให้การยอมรับวิทยาลัยฯ และขอให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
    4. สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ประจำทุกปี 
   3) จุดท่ีควรพัฒนา  
    1. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น 
    2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี 
   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    1. การนำกระบวนการศูนย์บ่มเพาะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการอิสระที่มี
ความเช่ือมั่น และประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 
    2. วิทยาลัยได้ปรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ และสนับสนุนการเรียนออนไลน์      
ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และในปีการศึกษาต่อไปจะได้พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
       1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      เชิงปริมาณ วิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และบริหารธุรกิจ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3 ประเภทวิชา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 75 
       เชิงคุณภาพ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       ผลสะท้อน วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท  
แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สมาคมคนพิการภาคตะวันออก, บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) , มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน              
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ร่วมด้วย           
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้านความงามและกลุ่มช่างรักความงาม, บริษัทเอเอ็มอาร์ อินเตอร์เทค จำกัด, ชมรม
วิชาชีพยานยนต์ อ.กรอ.อศ. กลุุ่มอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์, สมาคมวิชาชีพช่างทำผม
ไทย อ.กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม, บริษัทศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทซีอาร์เจ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำกัด 
    2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม 
     เชิงปริมาณ จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที ่มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ ่มเติม  2 สาขาวิชา            
จากหลักสูตรท่ีเปิดสอนจำนวน 13 สาขาวิชา 
      เชิงคุณภาพ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 15.38  
      ผลสะท้อนองค์กร หน่วยงานภายนอก หร ือผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ใน          
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
       1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      เชิงปริมาณ แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จำนวน 96 แผน  
จากจำนวนแผนท้ังหมด 96 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 
       เชิงคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
       ผลสะท้อนองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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    2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน 
      เชิงปริมาณ ครูที ่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 96 แผน  
      เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู ้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100  
       ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    3. การจัดการเรียนการสอน 
        เชิงปริมาณ    
        1. จำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาชาวิชาที่สอน จำนวน 96 
คน (ครูผู้สอน 48 คน และครูล่ามภาษามือ 2 คน) 
               2. จำนวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 96 คน 
               3. จำนวนครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลายจำนวน 96 คน 
                 4. จำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนจำนวน 96 คน 
                5. จำนวนครูผู ้สอนที่ทำวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู ้ และแก้ปัญหา       
การจัดการเรียนรู้จำนวน 87 คน 
     เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 
90.62 
     ผลสะท้อนองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
    4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
     เชิงปริมาณ   
     1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจำนวน 95 คน 
            2. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา
เป็นปัจจุบันจำนวน 95 คน 
                         3. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการการบริหารช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้จำนวน 95 คน 
                         4. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จำนวน 95 คน 
                         5. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
จำนวน 96 คน 
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     เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนคิดเป็น           
ร้อยละ 98.95 
     ผลสะท้อนองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ  
       1. จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
จำนวน 48 คน 
             2. จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมงต่อปี  
จำนวน 48 คน 
       3. จำนวนครูผู้สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน จำนวน 48 คน 
       4. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
จำนวน 48 คน 
       5. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้รับ           
การยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 0 คน 
        เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
        ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
     6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน 
        เชิงปริมาณ จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน                   
การจัดการเรียนการสอน 
        เชิงคุณภาพ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน 
        ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์  
       1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           เชิงปริมาณ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
           เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           ผลสะท้อน สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
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    2. อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       เชิงปริมาณ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่รับ          
การพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ           
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
           ผลสะท้อน องค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
    3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
        เชิงปริมาณ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
            เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
        ผลสะท้อน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        ผลสะท้อน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและ
สถานศึกษา 
        เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        ผลสะท้อน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึก  
  4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา      
การจัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                เชิงปริมาณ 
      1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
      2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
     เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาของระบบทวิภาคี 
     ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน         
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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2) จุดเด่น  
    1. สถานศึกษามีครูท่ีวุฒิตรงสาขาท่ีสอน 
    2. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    3. สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  
      1. วิทยาลัย ฯควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการเป็นประจำทุกปี 
    2. วิทยาลัยควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
      1. วิทยาลัยควรจัดทำการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขต EEC 
    2. วิทยาลัยควรร่วมมือกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น 
   4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
              1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
               เชิงปริมาณ ร้อยละของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 
สถานศึกษา 
               เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
               ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 
           2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
               เชิงปริมาณ ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร               
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
              เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน            
การสอน 
               ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
         3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
             เชิงปริมาณ จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
              เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
             ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
     1) ผลสัมฤทธิ์  
          1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
               เชิงปริมาณ จำนวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
              เชิงคุณภาพ รางวัลที่ได้รับการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
              ผลสะท้อน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา นำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
     2) จุดเด่น  
             1. นักเรียน นักศึกษาได้มีผลงานจากการประดิษฐ์ แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เป็นการเผยแพร่ผลงาน และบุคคลภายนอกยอมรับ 
           2. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพ ในการบริการชุมชนและจิตอาสา เป็นที่ยอมรับ
ต่อบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษา 
           3. วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษา ครบทุก
สาขาวิชา 
     3) จุดท่ีควรพัฒนา  
      1. วิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 
     4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
      1. ในปีการศึกษานี้ ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัด
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดในระดับภาคและชาติ แบบออนไลน์บางส่วน และวิทยาลัยฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดทำส่ิงประดิษฐ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อไปประกวดผลงานในปีการศึกษาต่อไป 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
 ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)              
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 ตารางที่ 12 (ต่อ) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1                                 
ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนัก xค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

15 1 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 29 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 95 

30.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที ่  13 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่  2               
ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ               
อย่างเป็นระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

97.65 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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 ตารางที่ 13 (ต่อ) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2               
ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 

100) / 65 
100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

100 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม           
แห่งการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 
60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)   

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 
 

0 
 

0 
 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 0 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 15 

0.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์                        
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 ตารางท่ี 15 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 93.64 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 93.17 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 75 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 0 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.13 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม  

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ (ถ้ามี)  
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ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 16 แสดงแบบประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ           
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ - ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ให้มี

ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ และทักษะ ใน
การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใน
ช้ันปีสุดท้าย 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ - ส่งเสร ิมการจัดทำแผนธุรก ิจ และเพิ่ม
จำนวนน ัก เร ียน น ั กศ ึ กษาส ู ่ การ เป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
รวมทั้งส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ ต่อไป 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ - พัฒนาระบบงานครูที ่ปรึกษา ปรับปรุง
ขั้นตอน การดูแลนักเรียน ประสานผู้ปกครอง
เรื่องการเข้าช้ันเรียน จัดระบบการเยี่ยมบ้าน 
เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา - วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการท้ัง
ในระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เพื่อยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ว ิทยาลัยฯ ได้วางแผนในการดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยพัฒนาหลักสูตร
เพิ่มเติมในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) แสดงแบบประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ           
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.1 (ต่อ) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
สาขาวิชาเครื ่องกล สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ไฟฟ ้า รวมทั ้ งจ ัดทำศ ูนย ์ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - พัฒนาห้องสื่อการสอนออนไลน์ สนับสนุน
ใช้สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ - ว ิทยาลัยฯ จัดทำแผนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาห้องเรียนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์อาคาร 8 เพื่อรองรับต่อจำนวน
นักเรียนในอนาคต พัฒนาห้องเรียนยานยนต์
ไฟฟ้า เป็นห้องปฏิบัต ิการอัจฉริยะด้าน   
ยานยนต์ไฟฟ้า และวางแผนพัฒนาแต่ละ
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ - เพิ่มจำนวนผู้เรียนทวิภาคี และเร่งทำ    
ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ - พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนในการจัด

การศึกษาและร่วมมือกับสถานประกอบการ
จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิทั ้งในและต่างประเทศ     
- เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ก ับผู ้ เร ียน ในยุค       
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย - ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา คิดและสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยพัฒนาต่อยอด
สิ ่งประดิษฐ์ที ่ม ีอย ู ่ เด ิมแล้วสร ้างขึ ้นมา         
หลอมรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ แบบ
ใหม่ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 
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