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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1 ดานความรู
ผลผลิต ผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิง
ทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลลัพธ ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดานอาชีวศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชการและวิชาชีพของ
สถานศึกษา
ผลสะทอน ผูเรียนมีความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพหลังจากจบไปทำงานไดรับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการ
2. ดานทักษะและการประยุกตใช
ผลผลิต สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบม
เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ และมีการสงเสริม
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขัน
ทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ผลลัพธ ผลการประเมินศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการบมเพาะผูประกอบการจนไดรับรางวัล 5 ดาว
ระดับชาติ ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม และมีการเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ จนไดรับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ อยูในระดับ ดี
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3. ดานคุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลผลิต ผูสำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ โดยมี
การจัดกิจกรรม และมีระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา จนทำใหผูเรียนมีงานทำและศึกษาตอได
ผลลัพธ ผลการดูแลแนะแนวผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม และการมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาอยูใระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จไดศึกษามีงานทำและศึกษาตอมากกวา 80% และไดรับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการวาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
4 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ผลผลิต สถานศึกษาใชหลักสูตรที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชชน ผูเรียน
ตลาดแรงงาน มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะเปนระบบ มีการสงเสริมให
สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลลัพธ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบรวมกับสถานประกอบการ มี
การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแลว อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะทอน สถานประกอบการใหการยอมรับหลักสูตรที่การปรับปรุงใหทันสมัย ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
5. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ผลผลิต สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู
เรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
ผลลัพธ สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีคุณธรรม จริยธรรม มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีคุณภาพการสอนอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะทอน ครู ของวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากชุมชน สถานประกอบการ และผูปกครอง ในดาน
การจัดการเรียนการสอน และการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
ทำใหนักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนรู
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6. ดานการบริหารจัดการ
ผลผลิต สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบ
ประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ สถานศึกษามีการบริหารจัดการหองเรียน หองปฏิบัติการ ศุนยวิทยบริการแหลงเรียนรู
ระบบเทคโนโลยี่ ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลสะทอน สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานศึกษาภายนอกเขาศึกษาดูงาน ไดรับการยอมรับจาก
สถานประกอบการในการสนับสนุนหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาชางยนต
7. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ผลผลิต สถานศึกษาไดมีการนำนโยบาย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มาใชในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ผลลัพธ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อยุในระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะทอน สถานศึกษามีการลงนามความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ หนวยงานราชการตางๆ ทำใหนักเรียน-นักศึกษา สามารถเรียนและปฏิบัติงานจริงไดตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
8. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ผลผลิต สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรง
คุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่องมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ผลลัพธ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก และมีการจัดทำโครงการบริการ
สังคมและชุมชน อยูในระดับยอดเยี่ยม
ผลสะทอน ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับ และใหการ
สนับสนุน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนทางดานคุรุภัณฑเพื่อใชในการจัดการศึกษาแกวิทยาลัย
9. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ผลผลิต สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณะชน
www.vesar.org/#/print_sar/2019

4/45

5/30/2020

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลลัพธ สถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางนอยแผนกวิชาละ 1 ชิ้น สนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดทำ และสงเสริมใหเขารับการแขงขัน จนเปนที่ยอมรับและเผยแพรสูสาธารณะชน อยุในระดับ
ยอดเยี่ยม
ผลสะทอน สถานศึกษามีการจัดทำสิ่งประดิษฐ และนำไปใชประโยชนใหแกชุมชม
จุดเดน
1. วิทยาลัยมีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่เนนใหผูสำเร็จการศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใช มี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เมื่อจบแลวมีงานทำและศึกษาตอเปนจำนวนมาก ไดรับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการในดานความรูความสามารถ
2. วิทยาลัยมีระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการแจงขอมูลขาวสารแกผู
ปกครอง และนักเรียน-นักศึกษา
3. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อความสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
4. ครูผูสอนมีวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการพัฒนาแผนการจัด
การเรียนรู การจัดทำสื่อการเรียนการสอน
5. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
วิทยาลัย มีการดำเนินงานตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
6. วิทยาลัยฯมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการระดมวัสดุ คุรุภัณฑ วิทยากรในการจัดการเรียนรู โดยได
รับการสนับสนุนหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาาชางยนต
7. วิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูและนักเรียนทุกแผนกวิชาจัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
และเผยแพรตอสาธารณชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบโทรศัพท และระบบน้ำดื่มภายในวิทยาลัย
2. วิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการสำรวจความตองการของตลาดแรงงาน ถึงความตองการนักเรียน-นักศึกษา เพื่อนำมาใชในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน
2. ในการดำเนินงานโครงการควรคำนึกงถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลอง
ตรงกัน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ องคกรตางๆ
2. สถานศึกษามีจัดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาจากหนวยงานภายนอก
4. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
5. สถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูใหแกชุมชน หนวยงานภายนอก เชน นักเรียนมัธยม นักเรียน กศน.
และประชาชนทั่วไป
6. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน รวมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ องคกรตาง ๆ ในการทำสิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค นวัตกรรม
สามารถนำไปชจริงในชุมชน และสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได และเผยแพรสูสาธารณชน
7. สถานศึกษาใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (Fix it) กับชุมชนและสังคม
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
1. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. สงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให
สอดคลองกับความตอกงารของผูเรียน
ชุมชน สถานประกอบ ตลาดแรงงาน
5. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
6. ใหการบริหารจัดการสถานศึกษาดานบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณ
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
8. สถานศึกษาเขารวมการประกวด แขงขัน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ในการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ประจำปการศึกษา 2562 อุปกรณแยกตะเกียบ chillax สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
ตะเกียบ เปนเครื่องมือชิ้นเยี่ยมยอดของมนุษยชิ้นหนึ่ง นอกจากมันจะชวยตอมือ (นิ้ว) ของเราใหยาวออกไป
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แลว ในการคีบอาหาร ตะเกียบเปนเปนสิ่งประดิษฐจากไมไผ และเปนเครื่องมือสำหรับรับประทานอาหารของ
ชาวจีน ที่มีประวัติศาสตรสืบยอนหลังไปมากกวาสี่พันป ในทางวิทยาศาสตร การทำงานของตะเกียบใชหลักของ
“คาน” (คานดีดคานงัด) ปจจุบันประเทศไทยมีการใชตะเกียบอยางแพรหลายดวยการรับวัฒนธรรมจากจีนมา
หรือการใชกับการกินโตะจีน ภัตตาคารอาหารจีน การกินกวยเตี๋ยวและรานกวยเตี๋ยวมีมากในประเทศไทย เมื่อมี
การใชตะเกียบกันอยางแพรหลายทำใหเสียเวลาในการจัดเรียงหัวทายตะเกียบหลังจากลางทำความสะอาด
ตะเกียบเสร็จเรียบรอย
4.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
4.2.1 เพื่อสรางอุปกรณแยกตะเกียบ Chillax ที่สามารถใชงานได
4.2.2 เพื่อแยกหัวทายตะเกียบใหอยูในทิศทางเดียวกัน
4..2.3 เพื่อทราบความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงานอุปกรณแยกตะเกียบ Chillax
4.3 กรอบแนวคิด
4.4 วิธีการดำเนินงาน
4.4.1. นำตะเกียบที่ทำความสะอาดแลวเรียงลงบนถาดรอง ใหตัวตะเกียบอยูบนแกนวางตะเกียบ
4.4.2 โยกคันโยกดันไปดานหนาแลวดึงกลับ เพื่อใหตะเกียบตกลงในที่รองรับตะเกียบ
4.4.3 อุปกรณแยกตะเกียบ จะทำหนาที่ดันใหตะเกียบไหลไปขางหนาเพื่อใหดานที่มีน้ำหนักมากหลนลง
ที่รองรับตะเกียบ
4.4.4 ใชมือรวบปลายตะเกียบดานที่ตั้งขึ้นซึ่งเปนดานที่เบากวา
4.4.5 ดานขางมีรองสำหรับปรับแกนวางตะเกียบ ขึ้นอยูกับความยาวของตะเกียบและมีขาปรับความสูง
ต่ำ ในกรณีพื้นไมเรียบ
4.5 ผลการดำเนินงาน
4.51.ผลการแยกตะเกียบครั้งละ 106 อัน จำนวน 9 ครั้ง สามารถแยกตะเกียบไดทั้ง 106 อัน
จำนวน 9 ครั้ง คิดเปน 100%
4.52.ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง จำนวน 9 คน มีความพึงพอใจตอการใชอุปกรณแยกตะเกียบ
Chillax ระดับ ดีมาก เนื่องจากใชงานไดจริง การทำงานของอุปกรณไมซับซอน ประสิทธิภาพของอุปกรณแยก
ตะเกียบ Chillax สามารถแยกหัวทายตะเกียบใหอยูในทิศทางเดียวกัน ทำใหสามารถลดเวลาและกำลังคนในการ
แยกหัวทายตะเกียบใหอยูในทิศทางเดียวกันไดฃ
4.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.6.1 สามารถแยกหัวทายตะเกียบใหอยูในทิศทางเดียวกัน
4.6.2 สามารถลดเวลาในการแยกหัวทายตะเกียบใหอยูในทิศทางเดียวกัน
4.6.3 ลดภาระทางสายตาที่เกิดความเหนื่อยลาจากการแยกตะเกียบดวยมือเปลา
4.6.4 ทราบประสิทธิภาพของอุปกรณแยกตะเกียบ Chillax
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4.6.5 ทราบความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงานอุปกรณแยกตะเกียบ Chillax
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 หมู 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท 038221643

โทรสาร 038221818

E-mail Chonburi05@vec.mail.go.th

Website http://www.pattayatech.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
การจัดการศึกษา
สภาพชุมชน
ในอดีตกอนที่นาเกลือจะเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวเคยเปนแหลงอุตสาหกรรมมากอน อาชีพหลักของ
ชาวนาเกลือ คือ การท านำเกลือ จึงท าใหมีกลิ่นอายของบาน เรือโบราณอยูในปจจุบัน ที่นำเกลือ คุณยังคง
จะไดเจอบานเรือนเกาๆ ที่ท าดวยไม, ถนนสายแคบๆ รานกวยเตี๋ยวทองถิ่น และเรือหาปลา บรรดาบานเรือน
ที่สรางอยูเหนือ แองน าดูเหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับรานขายของหัตถกรรมซึ่งเปน
หัตถกรรมของทองถิ่น แตเมื่อไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเปนสัญลักษณของการ เริ่มตนถนนเลียบชำยหำด
อาณาเขตพัทยำเหนือ สิ่งแวดลอมก็จะดูแตกตางจากนาเกลือไปอยางสิ้นเชิง บรรดาโรงแรม บานพัก และ
รานอาหาร ถูกสรางขึ้นมากมายติดกับถนนเลียบชำยหำดและที่นี่คุณยังสามารถเดินเลน ใตรมตนปาลมไปตาม
ทางเดินเทาเลียบชำยหำด ที่เพิ่งสรางเสร็จไปยังสวนของพัทยำ ที่เปนที่รูจักกันดีวาถนนสองสายสอง
พัทยำ ซึ่งมีโรงแรม แหลงช็อปปง คลับ บารและส ำนักงำนต ำรวจทองเที่ยวตั้งอยู
สภาพเศรษฐกิจ
ชลบุรีเปนยานชุมชนจีนที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีสวนใหญเปนเชื้อสายแตจิ๋ว ซึ่งเชี่ยวชาญ
การคาและมีบทบาทส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเขามาตั้งถิ่นฐานในชวง
ตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 2-3) อยูแถบชายทะเลเมืองบางปลาสรอย ท าการคาและประมงอยางกวางขวางจน
มีเหลือสงออกไปยังตางประเทศ อีกทั้งเปนผูน าออยเขามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน าตาลทรายแถบอ าเภอ
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บานบึง อ าเภอพานทอง และอ าเภอพนัสนิคม สวนคนจีนที่อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ 5 มักท าอาชีพปลูก
ผักและเลี้ยงเปดอยูในบริเวณเดียวกัน ส าหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเขามาชวงรัชกาลที่ 3 มีอาชีพท าไร ท านา
และมีความสามารถพิเศษในการท าหัตถกรรมจักสาน สวนชาวมุสลิมอพยพเขามาตั้งแตสมัยอยุธยา
สภาพสังคม
คนเมืองชลในปจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือนับถือศาสนา
คริสต อิสลาม และอื่นๆ โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไวในศาสนาที่ตนนับถือ
ดวย เชน เมื่อถึงชวงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกป ผูคนที่ศรัทธาก็จะพากันนุงขาวหม
ขาว งดการบริโภคเนื้อสัตว แลวเดินทางไปรวมสวดมนตบ าเพ็ญทานยังโรงเจตางๆทั่วจังหวัดชลบุรี หรืออีก
ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข เพื่อสักการะและขอพรจากเจาแม
สามมุข บริเวณเขาสามมุขซึ่งไมหางจากหาดบางแสนและอางศิลา สองตัวอยางนี้คือความเชื่อของชาวจีนที่
ผสานรวมเปนเนื้อเดียวกับความศรัทธาทองถิ่น จนไมสามารถแยกออกจากกันได
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
www.vesar.org/#/print_sar/2019

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม
11/45

5/30/2020

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

573

239

0

812

ปวช.2

475

174

0

649

ปวช.3

341

121

0

462

รวม ปวช.

1389

534

0

1923

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

130

141

271

ปวส.2

111

118

229

รวม ปวส.

241

259

500

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

804

372

46.27

ปวส.2

264

211

79.92

รวม

1068

583

54.59

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

749

374

49.93

ปวส.2

243

213

87.65

รวม

992

587

59.17

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย
การ/ ผูชวยผูอำนวยการ

5

5

-
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ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

16

16

16

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

26

26

26

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

32

32

32

เจาหนาที่

23

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

11

-

-

รวม ครู

74

74

74

รวมทั้งสิ้น

113

74

74

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

7

8

15

พาณิชยกรรม

4

5

9

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

2

2

4

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

13

15

28

ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

9

อาคารปฏิบัติการ

5

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

3

อาคารอื่น ๆ

13
รวมทั้งสิ้น

31

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

14267703.94

งบดำเนินงาน

10777918.23

งบลงทุน

23414884.71

งบเงินอุดหนุน

24189407.10

งบรายจายอื่น

4311437.51
รวมทั้งสิ้น

76961351.49

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมเยี่ยม เปยมวิชา พัฒนาอาชีพ
อัตลักษณ
จิตบริการสาธารณะ
เอกลักษณ
สถานศึกษาพอเพียง
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
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เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม สรางนวัตกรรม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชบริหารจัดการสถาน
ศึกษานำพาสู Smart Collage
พันธกิจ
1. ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและของ
ประเทศ
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรของวิทยาลัยฯ เปนคนดีของสังคม
3. พัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากำลังคนฝมือแรงงานอยาง
เปนระบบในทุกระดับ
4. รวมมือ บริการ ชวยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานดานอาชีวศึกษา
5. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีงานทำและมีความรูความสามารถในการเปนผูประกอบการได
เปาประสงค
เปาประสงค
1. ผลิตบุคลากรใหมีความรูและทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสามารถบริหารและประกอบอาชีพในระดับ
สากล
2. สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม
3. รวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
4. บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมให นักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียนเตรียมความพรอมการเปนผูประกอบการ และตอยอดผูไดรับ
การบมเพาะใหสามารถเปนผูประกอบการใหม
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่1 ดานการพัฒนาผลการจัดการศึกษาดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตรที่2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ยุทธศาสตรที่4 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหไดมาตรฐาน
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ดานการพัฒนาผลการจัดการศึกษาดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหสามารถเปนผูประกอบการหรือทำงานในสถาน

www.vesar.org/#/print_sar/2019

15/45

5/30/2020

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ประกอบการจนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับสูง
มาตรการที่ 2 สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพที่
มีตอสังคม
กลยุทธที่ 2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหนวย
ตนสังกัด
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการดานบุคลากรใหตรงตามเกณฑมาตรฐาน
มาตรการที่ 3 บริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
มาตรการที่ 4 พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 5 มีการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
กลยุทธที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
มาตรการที่ 1 พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบ มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 4 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหไดมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
รายการ
การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
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ศึกษาธิการ
เลิศ
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน

อาชีวศึกษา
ชนะ
ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน
Internet Of Things (IOT) Village 4.0

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน
Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax )

อาชีวศึกษา
ชนะ
ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อุปกรณเคลื่อนยายมอเตอร)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (เครื่องรอยสายไฟอัตโนมัติดวยสลิง)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค จังหวัด
เลิศ
ชลบุรี
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
นายบอย โคตรภักดี
กระทรวง
ชนะ ชาติ
การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
ศึกษาธิการ
เลิศ
นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายนที ลอยเมฆ
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวศุภนารถ โขนแจม
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายบอย โคตรภักดี
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายภัทรพล ธนตันยะกุล
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวศศิธร อมรพันธ
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสงา คูคำ
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสุรีย หนองกก
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายอารีย เสียงเพราะ
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุรียภรณ สุขธนารักษ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพิกา ยอดดี
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายจักรรินทร ชูใหม
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสุริยา สวัสดิ์พรัตน
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นางสาวภัสชญา คงการุณ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

ใหโดย

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวธัญลักษณ ครองเชื้อ
การแขงขันการควบคุมหุนยนต ระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.0

รอง
กระทรวง
ชนะ ชาติ
ศึกษาธิการ
เลิศ

นางสาวกันติยา สืบเผา
การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.0

รอง
กระทรวง
ชนะ ชาติ
ศึกษาธิการ
เลิศ

นายปญญพนธ โคกโพธิ์
การแขงขันการควบคุมหุนยนตระบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.0

รอง
กระทรวง
ชนะ ชาติ
ศึกษาธิการ
เลิศ

นายวทัญู ยมโคตร
การแขงขันการควบคุมหุนยนตอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

รอง
กระทรวง
ชนะ ชาติ
ศึกษาธิการ
เลิศ

นางสาวสุกัญญา ไชยวงศ
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุวีรยา กฤษณานนท
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019

20/45

5/30/2020

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธนชาติ จันทรฟอน
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแยกตะเกียบ Chillax

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายศุภกร วงษเดือน
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายอานนท แปนตระกูล
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวอารยา อุดมทรัพย
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายบุญอนันต บุญผุดผอง
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวนวพร บัวบาน
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายสหัสวรรษ ศรีมาทร
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายวทัญู ยมโคตร
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายนัฐตพล สุวรรณวิจิตร
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายปณณธร ชิงชม
สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเคลือขายอินเตอรเน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet Of Things (IOT) Pattayatech Smart City

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายปฏิพัทธ พิชัย
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกรเอก แสนทวีสุข
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายพัทธดนย สอนอุน
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

สำนักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐชยา ปญญาสาร
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวนัฐชนันท แสงสวาง
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายธนกร ทัศนา
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวนิศารัตน ยวนกระโทก
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายปยะพงษ รักษพลับ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายศิริพงษ เอิบสำโรง
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกฤตนัย คงคำสิต
ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW

รอง
สำนักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายเสรี อุสารัมย
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายศุภักชัยผา แดงวิทยา
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายจักริน บุญนอย
ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายวีรพัฒน สิงหกุล
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายสถาพร เมธีกุล
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายเกริกฤทธิ์ นพศรี
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายภาสกร มั่นคง
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร(PLC)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายวิศรุต ทองออน
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร(PLC)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายศุภิชัย ศรีวิชัย
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร(PLC)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นายปยะพงษ รักพลับ
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร(PLC)

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
เลิศ

นางสาวณัฐชยา ปญญาสาร
ทักษะการแกปญหาโดยใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดชลบุรี

นางสาวนัฐนันท แผสงสวาง
ทักษะการแกปญหาโดยใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดชลบุรี

นายธนากร ทัศนา
ทักษะการแกปญหาโดยใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดชลบุรี

นางสาวนิศารัตน ยวนกระโทก
ทักษะการแกปญหาโดยใชกระบวนการ STEM ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดชลบุรี
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
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สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

www.vesar.org/#/print_sar/2019

27/45

5/30/2020

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาโครงสรางหลักสูตร ระดับ ปวช. 3 จำนวน
420 คน มีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจำนวน 394 คน คิดเปน
รอยละ 93.81 จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาโครงสรางหลักสูตร ระดับ
ปวส. 2 จำนวน 219 คน มีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจำนวน
211 คน คิดเปนรอยละ 96.35
2. จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามมโครงสรางหลักศูตร ระดับ ปวช. 3
จำนวน 420 คน มีผูเรียนที่ไดคะแนน V-NET ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 355
คน คิดเปนรอยละ 84.82 จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามมโครงสราง
หลักศูตร ระดับ ปวส. 2 จำนวน 219 คน มีผูเรียนที่ไดคะแนน V-NET ตั้งแตคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 167 คน คิดเปนรอยละ 76.26
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยมีจำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระจำนวน 45 คน และมีจำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จนสูการเปนผู
ประกอบกรหรือผูประกอบอาชีพอิสระจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 17.78
2. วิทยาลัยมีการสงเสริมใหผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ จนทำใหไดรับรางวัล การ
ประกวดสุนทรพจนภาษาไทยชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
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ทักษะการเชื่อม Swaw &Gtaw ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ ทักษะการจัด
การโลจิสติกกสและซัพพลายเชน การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยมีระบบการติดตามและดูแลนักเรียน-นักศึกษา โดยใชระบบ RMS ในการแจง
ขอมูลขาวสารถึงผูปกครอง
2. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแผนการพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดีและมีความสุข และ
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน-นักศีก เปนคนเกงและมีความสุข และนักเรียน-นักศึกษาตองเปน
สมาชิกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ซึ่งผานการประเมินจนไดรับรางวัล
เหรียญทองแดงระดับจังหวัด
3. วิทยาลัยไดมีการติดตามนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยในป 2562 นักเรียน
ปวช 3 สำเร็จการศึกษาจำนวน 374 คน มีงานทำหรือศึกษาตอจำนวน 324 คน คิด
เปนรอยละ86.63 และนักศึกษา ปวช. 2 สำเร็จการศึกษา 213 คน มีงานทำหรือศึกษา
ตอจำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 82.95
2) จุดเดน
1. นักเรียน-นักศึกษาสวนใหญจบแลวมีงานทำและไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
วาเปนผูมีคุณธรร จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. นักเรียน-นักศึกษาไดมีการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเปนเด็กดี เด็กเกง และมีความสุข
3. นักเรียน-นักศึกษาไดรับการบมเพาะเพื่อสงเสริมใหจบแลวสามารถประกอบอาชีพอิสระได
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาระบบการติดตามนักเรียน-นักศึกษาใหรวดเร็วทันตอความตองการ
2. ควรมีระบบการสอบถามไปยังสถานประกอบการถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรุ ดานทักษะและการ
ประยุกตใช ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา เพื่อใหนักศึกษากลับมานำความรูมาใชประโยชนกับ
วิทยาลัย
2. ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานในการพัฒนาและหรือการปรับปรุง
หลักสูตร มีการประสานงานและเชิญสถานประกอบการเขารวมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรรวมกัน มีการนำหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาไปทดลองใช มีการติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกปการศึกษา
2. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนประเภท 3 ประเภทวิชา คือชางอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีสาขาวิชาทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา วิทยาลัยมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพื่ิมเติม จำนวน 3 ประเภทวิชา 12 สาขาวิชา
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยมีการดำเนินการใหจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ซึ่งแผนการสอนมี
คุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใชในการพัฒนาผูเรียน อยูในระดับดี
2. วิทยาลัยมีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงจำนวน 74 คน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน จำนวน 296 เลม อยูในระดับ ดีเยี่ยม
3. ครูมีการจัดการเรียนรูโดยมีการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย อยู
ในระดับ ดีมาก
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหคำปรึกษาแกนักเรียนนักศึกษา โดยมีการโฮมรูมนัก
เรียน-นักศึกษาอยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง มีการจัดหองเรียนใหสะอาดนาอยู มีหองเรียน
เฉพาะทาง ของทุกแผนกวิชา มีหองสมุดประจำแผนก ทุกแผนกวิชา มีการจัดเวรทำความ
สะอาดหองเรียนใหนาอยู
5. ครูทุกคนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และมีการอบรมอยางนอย 12 ชั่วโมงตอ
ภาคเรียนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการศึกษาดูงานภายนอก มีการจัดสงครูฝก
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ประสบการณในสถานประกอบอยางนอยแผนกละ 1 คน ทุกป
6. นักเรียน-นักศึกษาสามารถเขาถึงระบบอิเทอรเน็ตได
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยมีการจัดทำระบบฐานขอมูลสถานศึกษา 8 ประการ มีการจัดทำขอมูลใหเปน
ปจจุบัน มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และมีระบบปองกันในการเขาถึงขอมูล
2. วิทยาลัยมีจำนวนอาคารเรียน 9 อาคาร หองปฏิบัติการ 5 หอง อาคารวิทยบริหาร/
อาคารหองสมุด 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค 3 หลัง อาคารอื่น ๆ 13 หลัง
หองเรียนหองปฏิบัติการ 82 หอง หองเรียนหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน 10 หอง หองเรียนที่ไดรับการพัฒนาใหเอื่อตอการเรียนรู 12
หอง
3. วิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม
ระบบสื่อสารภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน-นักศึกษาเทากับ 4.12 อยูในระดับ ดีมาก
4. วิทยาลัยมีจำนวนผูเรียน 2,708 คน มีจำนวนผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนย
วิยบริการจำนวน 1,679 คน มีหนังสือทั้งสิ้น 22,146 เลม ผูเขารับบริการแหลงเรียนรู
มีความพึงพอใจ 3.52 อยูในระดับดีมาก
5. วิทยาลัยมีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา
จำนวน 100 Mbps
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีการสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ มีการจัดทำแผนการเรียนรววมกับ
สถานประกอบการ มีการคัดเลือกผูเรียน ทำสัญญาฝกอาชี ปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง
จัดทำแผนการเรียนแผนการฝกอาชี มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล และติดตามผูสำเร็จการศึกษา สาขาที่จัดการสอนระบบทวิภาคีมีจำนวน 16
สาขาวิชาคิดเปนรอยละ 53.33 ของสาขาทั้งหมด และมีผูเรียนทวิภาคีคิดเปนรอย
33.64 ของนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมด
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2) จุดเดน
1. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่สอนทุกคน
2. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวมกับสถานประกอบการ
3. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชา ของครูทุกคน
4. วิทยาลัยมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. วิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เขาถึงหองเรียนทุกหอง
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาหองเรียนอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชนโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร สื่อการสอน
2. ควรมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
3. ควรสงครูเขารับการอบรมกับสถานประกอบการ
4. ควรมีระบบน้ำดื่มใหนักเรียน-นักศึกษา และจัดที่นั่งที่พักผอนใหเพียงพอ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยควรใหสถานประกอบการหลาย ๆ ภาคสวน เขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดการ
เรียนรูของนักเรียน-นักศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน-นักศึกษาไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย
2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อออนไลนใหทันสมัยมากขึ้น
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษากำหนดใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา และมีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำป โดยคณะการรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ มีการศึกษาดูงาน
ของนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 6 สาขา มีการระดมทรัพยากร หองเรียนเฉพาะทางจำนวน
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1 สาขา
3. มีการบริการชุมชนและจิตอาสาจำนวน 3 โครงการ
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. สถานศึกษามีการสงเสริมผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ การสรางสรรค หรืองา
นวัจัยจำนวน 42 ชิ้น ไดรับรางวัลระดับชาติจำนวน 2 รางวัล
2. มีการสงเสริมใหทุกแผนกวิชาจัดทำสิ่งประดิษฐแผนกละ 2 ชิ้นเปนอยางต่ำ
2) จุดเดน
1. มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
ใหบุคคลภายนอกเขามาศึกษา
2. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา และมีการนำบุคคลภายนอกเชน
คณะกรรมการวิทยาลัยเขามารวมบริหารจัดการสถานศึกษา
3. มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคทุกแผนกอยางนอยแผนกละ 2 ชิ้น ทั้งครูและนักเรียนนักศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมการประกวดจนไดรับรางวัลระดับชาติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูการทำวิจัย บทความทางวิชาการ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการเรียนรู
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

5

15

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

115

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

5

15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

21
84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

2

4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

5

10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

4

12

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

22

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

88.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

ขอการประเมิน
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

1

2

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85

90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
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คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได

30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

5

15

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

รอยละ
95.74

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

84

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

93.68
94.63
88
90.59

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

100

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

95.80

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู

www.vesar.org/#/print_sar/2019

1. 1. โครงการประชาสัมพันธแนะแนวสัญจรอาชีวศึกษาเรียนแลวมี
อนาคตประจำปการศึกษา 2562 2. โครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่
1/2563 3. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของ นักเรียน
นักศึกษา 4. โครงการทดสอบความถนัดและความรูดานวิชาชีพ
สำหรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ระดับ ปวช. 1 ประจำปการศึกษา
2563 5. โครงการระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษา(RMS2016 6.
โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 7. โครงการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติดานอาชีวศึกษา V-net ประจำปการศึกษา
2562 8. โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ V-NET
(Pre V-NET) ประจำปการศึกษา 2562
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1. 1. โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักศึกษาที่ยากจน (กลุมผู
ดอยโอกาส/ผูพิการ) ปการศึกษา 2562 2. โครงการสงเสริม
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562 3.
โครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการ “ตลาดน้ำ 4 ภาค” 4.
โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 5. โครงการแขงขันสิ่ง
ประดิษฐคนรุนใหมระดับหนวยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำป
การศึกษา 2562 6. โครงการการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา
(หุนยนต ABU) ประจำปการศึกษา 2562 7. โครงการการ
จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 8. โครงการการแขงขันทักษะ
พื้นฐานการประกวดผลงานสเต็มศึกษาระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครประจำปการศึกษา 2562 9. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑในการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจำปการศึกษา 2562 10. โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมระดับหนวยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปการศึกษา
2562 11 โครงการการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา (หุนยนต
ABU) ประจำปการศึกษา 2562 12 โครงการการจัดการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศึกษา 2562 13. โครงการการแขงขันทักษะพื้นฐานการ
ประกวดผลงานสเต็มศึกษาระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครประจำปการศึกษา 2562 14. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑในการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจำปการศึกษา 2562 15. โครงการจัดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปการศึกษา 2562 16. โครงการ
ฮอนดาประหยัดน้ำมันเชื้อเพลงประเภทรถตลาด Auto 1-3 17.
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซ ระดับอาชีวศึกษา
ประจำปการศึกษา 2562 18. โครงการประชุมทางวิชาการ
อวท แลละการแขงขันทักษะวิชาชีพ พื้นฐานระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปการศึกษา 2562 19. โครงการ
ประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
และการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค
ประจำปการศึกษา 2562

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. 1. โครงการอบรมใหความรูการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ประจำปการศึกษา 2562 2. โครงการ 108 อาชีพสรางรายได
3. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
4. โครงการเสริมสรางบุคลลิกภาพและมารยาทการเขาสังคมของ
นักเรียน-นักศึกษาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ประจำปการศึกษา 2562 5. โครงการรอรับการประเมินองคการ
มาตรฐานดีเดน ประจำปการศึกษา 2562 6. โครงการสงเสริม
การออมกับธนาคารโรงเรียน 7. โครงการเรียนรูบูรณาการ
ทัศนศึกษาดูงานMETALEX 2562 8. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศล
และพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (23 ตุลาคม) 9. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและการรณรงคการลดอุบัติเหตุบนทองถนนใน
เทศกาลลอยกระทง ประจำปการศึกษา 2562 10 โครงการ
บำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(13 ตุลาคม) 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบ
มาตรฐานการจัดระบบเครือขาย 12. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำป 2562 13. โครงการอบรม
นักเรียนรุนใหมมีใบขับขี่ ขับรถจักรยานยนตโดยปลอดภัยตาม
กฎหมายการจราจรทางบก 14. โครงการประชุมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2562 15.
โครงการสืบสานวรรณศิลป 15. โครงการวันรักตนไมและปลูกตน
โกงกาง 16. โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศในธุรกิจ
บริการ 17. โครงการรอยดวงใจสุพรรณิการ 18. โครงการตอบ
ปญหาภาษาอังกฤษ 19. โครงการอบรมสัมมนาแผนกวิชาการ
บัญชี เรื่อง “กาวแหงความสำเร็จสูบัญชียุคใหม” 20. โครงการ
ลูกเสือชอสะอาด 21. โครงการตะกรอมิตรภาพ 22. โครงการ
ประเมินลูกเสือจังหวัด 23. โครงการประเมินลูกเสือภาค 24.
โครงการวันธีรราชเจา 25. โครงการออมเงินลูกเสือ 26.
โครงการฝกปฏิบัติงานมัคคุเทศกและการนำเที่ยวภาคสนาม (เสน
ทางภาคใต) 27. โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 28.
โครงการปลูกปาชายเลนนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง
รัชกาลที่ 9 29. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 30.
โครงการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันสง
ทายปเกาตอนรับปใหม 31. โครงการแบงปนน้ำใจเด็กไทยใหเปน
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(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
ผูใหญที่ดีในสังคม ประจำปการศึกษา 2562 32. โครงการ
แขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
“สามมุขเกมส) 33 โครงการประกวดวงดนตรีโฟลคซองและวง
ดนตรีสากล 34. โครงการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง เพลง
ไทยสากล และเพลงสากล 35. โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ดวยตนเองในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 36 36. โครงการ
แขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ“ละโวเกมส” 37. โครงการ
กิจกรรมสัมพันธนักศึกษาเทียบโอนความรูและประสบการณ 38.
โครงการแขงชันมวยไทยและมวยสากล ระดับจังหวัด 39.
โครงการอบรมสัมมนาหัวขอ“เสริมสรางความเปนผูนำ” 40.
โครงการวันคริสมาสตร (Christmas Day)

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. 1. การพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 2. มีการจัด
ทำการปรับปรุงรายวิชาเดิม 3. มีการกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. 1. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุก
รายวิชาที่สอน 2. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3. มี
การจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 4. มีการบันทึก
หลังการสอน 5. มีการวิจัยในชั้นเรียน 6. จัดใหมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน มีเอกสารประกอบในชั้นเรียน 7. จัดใหมีระบบ
ดูแลนักเรียน-นักศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ

1. 1. โครงการจัดทำบอรดผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยา
ลัยเทคนิคพัทยา 2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานบริหารทั่วไป 3. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธปายรับ
สมัครนักเรียนประจำป 2563 ถึง 2565 4. โครงการจัดทำ
สารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประจำป พ.ศ. 2563 5.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารบริหารธุรกิจ 6. โครงการ
บันไดระเบียงนั่งพักผอน 7. โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมนั่งเลน
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 8. โครงการซอมระบบ
ไฟเครื่องกลึงแผนกวิชาชางกลโรงงาน 9. โครงการติดตั้ง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ ประจำปงบประมาณ 2563 10. โครงการ
ติดตั้งเครื่องเจาะตั้งโตะแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 11. โครงการจัด
ทำปายประชาสัมพันธพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 12. โครงการปรับปรุงหองเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจประจำปงบประมาณ 2562 13. โครงการ
ปรับปรุงหองพยาบาลประจำปงบประมาณ2562 14. โครงการ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
Big Cleaning Day เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโค
วิค-19 15. โครงการปรับปรุงระแนงพลางแดดโรงอาคาร 16.
โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมและหอง อวท. วิทยาลัย
เทคนิคพัทยา 17. โครงการปรับปรุงเจาะชองลมระบายอากาศ
โรงอาหาร 18. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนตของ
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 19. โครงการซอมบำรุง
คอมพิวเตอรแผนวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 20. โครงการปรับปรุง
หองกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 21. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบศาลตายาย 22. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 23. โครงการปองกันและติดตาม
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) 24. โครงการจัด
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อสรางมาตรการการแพรระบาดของไวรัส
(Covid 19) 25. โครงการมาตรการสรางความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)
26. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนภายใน 27. โครงการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 28. โครงการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูครุภัณฑทางดานสารสนเทศ(ปงบประมาณ
62) 29. โครงการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจำปงบประมาณ 2563
2. 1. โครงการจัดทำบอรดผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยา
ลัยเทคนิคพัทยา 2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานบริหารทั่วไป 3. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธปายรับ
สมัครนักเรียนประจำป 2563 ถึง 2565 4. โครงการจัดทำ
สารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประจำป พ.ศ. 2563 5.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารบริหารธุรกิจ 6. โครงการ
บันไดระเบียงนั่งพักผอน 7. โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมนั่งเลน
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 8. โครงการซอมระบบ
ไฟเครื่องกลึงแผนกวิชาชางกลโรงงาน 9. โครงการติดตั้ง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ ประจำปงบประมาณ 2563 10. โครงการ
ติดตั้งเครื่องเจาะตั้งโตะแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 11. โครงการจัด
ทำปายประชาสัมพันธพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 12. โครงการปรับปรุงหองเรียนแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจประจำปงบประมาณ 2562 13. โครงการ
ปรับปรุงหองพยาบาลประจำปงบประมาณ2562 14. โครงการ
Big Cleaning Day เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโค
วิค-19 15. โครงการปรับปรุงระแนงพลางแดดโรงอาคาร 16.
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
โครงการปรับปรุงซอมแซมหองประชุมและหอง อวท. วิทยาลัย
เทคนิคพัทยา 17. โครงการปรับปรุงเจาะชองลมระบายอากาศ
โรงอาหาร 18. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนตของ
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 19. โครงการซอมบำรุง
คอมพิวเตอรแผนวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 20. โครงการปรับปรุง
หองกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 21. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบศาลตายาย 22. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 23. โครงการปองกันและติดตาม
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) 24. โครงการจัด
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อสรางมาตรการการแพรระบาดของไวรัส
(Covid 19) 25. โครงการมาตรการสรางความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)
26. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนภายใน 27. โครงการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 28. โครงการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูครุภัณฑทางดานสารสนเทศ(ปงบประมาณ
62) 29. โครงการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ประจำปงบประมาณ 2563

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

1. 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ
2563 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการ
ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. 1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณอาชีพ ประจำปการศึกษา 2562 2. โครงการความ
รวมมือจัดการเรียนรูดานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมือง
พัทยา 3. โครงการ Skilling up Youth to grow the EEC’s
Grow Program 4. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม พ.ศ.
2563 5. โครงการตรวจสอบความพรอมของรถโดยสารประจำ
ทางและพนักงานขับรถเทศกาลปใหมประจำป 2562

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. 1. โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหมระดับหนวยวิทยาลัย
เทคนิคพัทยา ประจำปการศึกษา 2562 2. โครงการการแขงขัน
หุนยนตอาชีวศึกษา (หุนยนต ABU) ประจำปการศึกษา 2562
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซ ระดับ
อาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2562
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V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ที่อยู : 15/17 หมู 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร: 038221643
E-mail: Chonburi05@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

จำนวนสาขาวิชา

จำนวนผูเรียน

จำนวนครู

ปวช. - ปวส.

13 (ปวช.)
15 (ปวส.)

1923 (ปวช.)
500 (ปวส.)

74

ผูอำนวยการ ดร. วานิช สมชาติ
โทร 038-221643 ตอ

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับคุณภาพ

95.80
กำลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2561

2562

Score

Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

87.16

95.74

2. การจัดการอาชีวศึกษา

96.25

94.63

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

90.00

100.00

89.92

95.80

มาตรฐานที่

รวม
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V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ที่อยู : 15/17 หมู 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร: 038221643
E-mail: Chonburi05@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

จำนวนสาขาวิชา

จำนวนผูเรียน

จำนวนครู

ปวช. - ปวส.

13 (ปวช.)
15 (ปวส.)

1923 (ปวช.)
500 (ปวส.)

74

ผูอำนวยการ ดร. วานิช สมชาติ
โทร 038-221643 ตอ

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับคุณภาพ

95.80
กำลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

2561

2562

Score

Score

1.1 ดานความรู

87.92

100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

87.92

84.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

85.77

93.68

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

76.00

88.00

ประเด็นที่

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

2561

2562

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

90.59

Score

Score

2.3 ดานการบริหารจัดการ

100.00

100.00

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค

87.16

95.74

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100.00

100.00

2. การจัดการอาชีวศึกษา

96.25

94.63

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

90.00

100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

70.00

100.00

89.92

95.80

มาตรฐานที่

รวม
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