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 รายงานประเมินคุณภาพภายในฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายในของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ระบบการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2564 จ านวน 3 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งช้ี ซ่ึงประกอบด้วยบทสรุป
ส าหรับผู้บริหารสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญาและพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประเมินคุณภาพในฉบับน้ี ท่ีวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่
ไปน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด วิทยาลัยฯ พร้อมท่ีจะรับค าติชมจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
      1. ด้านความรู้ 
    ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตาม
หลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือ
ข้อเท็จจริงเป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
    ผลลัพธ์ ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา 
            ผลสะท้อน ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพหลังจากจบไปท างานได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการ  
 

 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
       ผลผลิต สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
         ผลลัพธ์ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการจนได้รับรางวัล 3 ดาว ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมีการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จนได้รับรางวัล 
         ผลสะท้อน ผู้เรียนท่ีได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เมื่อเรียนจบไปแล้ว 
สามารถไปเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจนได้รับการยอมรับจากการอบรมและนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและไป
ท างานได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
 

     3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ โดยมีการจัดกิจกรรม และมีระบบ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา จนท าให้ผู้เรียนมีงานท าและศึกษาต่อได้ 
         ผลลัพธ์ ผลการดูแลแนะแนวผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับยอด
เย่ียม และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จได้ศึกษามีงานท าและศึกษาต่อมากกว่า 80% และได้รับการยอมรับจาก
สถานประกอบการว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

    4. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         ผลผลิต สถานศึกษาใช้หลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ผู้เรียน ตลาดแรงงาน  
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
         ผลลัพธ์ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการ มีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรท่ีได้ปรับปรุงแล้ว อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน สถานประกอบการให้การยอมรับหลักสูตรท่ีการปรับปรุงให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

    5. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         ผลผลิต สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
         ผลลัพธ์ สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน ครู ของวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชุมชน สถานประกอบการ และผู้ปกครองในด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษา การบริหารจัดการช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียน รู้ท าให้นักเรียน 
นักศึกษาสนใจเรียนรู้ 
 

    6. ด้านการบริหารจัดการ  
         ผลผลิต สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน ์อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
          ผลลัพธ์ สถานศึกษามีการบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการแหล่งเรียนรู้ ระบบ
เทคโนโลยีให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาภายนอกเข้าศึกษาดูงาน ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการในการสนับสนุนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาช่างยนต์ 
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 7. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        ผลผลิต สถานศึกษาได้มีการน านโยบายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
         ผลลัพธ์ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อยูใ่นระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน สถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท าให้นักเรียน - นักศึกษา สามารถเรียนและปฏิบัติงานจริงได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

    8. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         ผลผลิต สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องมีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม 
         ผลลัพธ์ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกและมีการจัดท าโครงการบริการสังคมและ
ชุมชน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
         ผลสะท้อน ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับและให้การสนับสนุน 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนทางด้านคุรุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาแก่วิทยาลัย 
 

   9. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
         ผลผลิต สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้
บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
         ผลลัพธ์ สถานศึกษามีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ แผนกวิชา 1 ช้ินต่อ 3 คน การจัดท าบทความทางวิชา
ของครูทุกคนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า และส่งเสริมให้เข้ารับการแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับและเผยแพร่สู่
สาธารณะชน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
         ผลสะท้อน สถานศึกษามีการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ และน าไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชม 
 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
        วิทยาลัยมีการด าเนินการบริหารสถานศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง  
เช่น การบริหารงานโดยคณะกรรมการวิทยาลัย มีการประชุมผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง มีการจัดการท าหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ   
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
          วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท้ังปีการศึกษา มีการปรับวิธี เรียนเปล่ียนวิธีให้เข้ากับ
สถานะการณ์โรคระบาด (โควิค-19) ท าให้ต้องมีการวิธีการสอนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยใช้ Line ใช้ 
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Google Classroom มีการประชุมประสานงานกันทาง meet , Zoom หรือเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ เพื่อขยายการเข้ามา
เรียนภายในวิทยาลัย ท าให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการเช่ือมโยง เพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ไ ด้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการ ศึกษา 2563 โดย
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นรางวัลท่ีเป็นเกียรติสูงสุดและได้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมบริหาร
สถานศึกษา    
 4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
             วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา รวมเวลาไม่น้อย
กว่า 28 ปี มีการจัดการเรียนการสอนท้ังทางด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว มีการผลิตนักเรียน นักศึกษา ออกสู่สถานประกอบการเป็นจ านวนมาก นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างช่ือเสียงให้
วิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
 

 4.2 วัตถุประสงค์ 
     4.2.1 เพื่อพัฒนามาตรฐานดีเด่นในด้านคุณภาพนักศึกษา 
     4.2.2 เพื่อพัฒนามาตรฐานดีเด่นในด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     4.2.3 เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
     4.2.4 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     4.2.5 เพื่อพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
     4.2.6 เพื่อพัฒนาความดีเด่นของสถานศึกษาในด้านอื่นๆ 
 

 4.3  กรอบแนวคิด 
            - 
 

 4.4 วิธีการด าเนินงาน 
     4.4.1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรวบรวมเอกสาร   
     4.4.2 สรุปรูปเล่มรายงาน 
        4.4.3 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน 
 

 4.5 ผลการด าเนินงาน 
       วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ไ ด้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการ ศึกษา 2563 โดย
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นรางวัลท่ีเป็นเกียรติสูงสุด และได้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมบริหาร
สถานศึกษา    
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 4.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     4.6.1 วิทยาลัยมีมาตรฐานดีเด่นในด้านคุณภาพนักศึกษา 
     4.6.2 วิทยาลัยมีมาตรฐานดีเด่นในด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     4.6.3 วิทยาลัยมีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
     4.6.4 วิทยาลัยมีความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     4.6.5 วิทยาลัยมีมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ที่อยู ่
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 หมู่ 2 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
   โทรศัพท์ 038-221643  โทรสาร 038-221818 
   E-mail saraban@pattayatech.mail.go.th   
 Website http://www.pattayatech.ac.th 
 

    ประวัติสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เดิมช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของ
วัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) ได้แต่งต้ังนายบรรพต 
ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
พ.ศ. 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารู่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบการเรียนปกติ 4 
สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยกรรม 
พ.ศ. 2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา 
คือสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รุ่นแรก 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชา
พณิชยการ (การบัญชี) และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การ
ขาย) 
พ.ศ. 2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้ 
 - หลักสูตร ปวช. 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
 - หลักสูตร ปวส. 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 
พ.ศ. 2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระดับ ปวช. 
พ.ศ. 2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้ 

http://www.pattayatech.ac.th/
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 - หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 - หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ สาขาเครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิช
ยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น "วิทยาลัยเทคนิคพัทยา" เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

             การจัดการศึกษา 
    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปวช. และ ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 
ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชา 
1. ช่างยนต์ 
2. ช่างกลโรงงาน 
3. ช่างเช่ือมโลหะ 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์และหู่นยนต์ 
6. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
4. สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการโรงแรม 
2. สาขาวิชการท่องเท่ียว 
ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/สาขาวิชา 
1. ช่างเทคนิคเครื่องกล 
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2. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
3. ช่างเทคนิคโลหะ 
4. ช่างการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
5. ช่างไฟฟ้าก าลัง 
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7. ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
8. ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการโรงแรม 
2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 

 สภาพชุมชน 
 ในอดีตก่อนท่ีนาเกลือจะเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมาก่อน อาชีพหลักของชาวนา
เกลือ คือ การท านาเกลือ จึงท าให้มีกล่ินอายของบ้านเรือนโบราณอยู่ในปัจจุบันท่ีนาเกลือ คุณยังคงจะได้เจอบ้านเรือน
เก่า ๆ ท่ีท าด้วยไม้, ถนนสายแคบ ๆ ร้านก๋วยเต๋ียวท้องถิ่น และเรือหาปลา บรรดาบ้านเรือนท่ีสร้างอยู่เหนือแอ่งน้ าดู
เหมือนกับภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับร้านขายของหัตถกรรมซึ่ งเป็นหัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวง
เวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นถนนเลียบชายหาดอาณาเขตพัทยาเหนือ ส่ิงแวดล้อมก็จะแตกต่างจากนา
เกลือไปอย่างส้ินเชิง บรรดาโรงแรม บ้านพัก และร้อนอาหารถูกสร้างขึ้นมากมายติดกับถนนเลียบชายหาดและท่ีนี่คุณยัง
สามารถเดินเล่นใต้ร่มต้นปาล์มไปตามทางเดินเท้าเลียบชายหาดท่ีเพิ่งสร้างเสร็จไปยังส่วนของพัทยาท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีว่า
ถนนสองสายสองพัทยา ซึ่งมีโรงแรม แหล่งช็อปป้ิง คลับ บาร์ และส านักงานต ารวจท่องเท่ียวตั้งอยู่ 
 

 สภาพเศรษฐกิจ 
 ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายแต้จ๋ิว ซึ่งเช่ียวชาญ
การค้าและมีบทบาทส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเข้ามาต้ังถิ่นฐานในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ท าการค้าและประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกท้ังเป็นผู้น าอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายแถบอ าเภอบ้านบึง อ าเภอ
พานทอง และอ าเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนท่ีอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มักท าอาชีพปลูกผักและเล้ียงเป็ดอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน ส าหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลท่ี 3 มีอาชีพท าไร่ ท านาและมีความสามารถในการท า
หัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาต้ังแต่สมัยอยุธยา 
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 สภาพสังคม 
 คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลือนับถือศาสนาคริสต์, อิสลามและอื่น 
ๆ โดยผสมผสานความเช่ือความศรัทธาในส่ิงศักด์ิสิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาท่ีตนนับถือด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจ
ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนท่ีศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่มขาว งดการบริโภคเนื้อสัตว์ แล้วเดินทางไปร่วมสวด
มนต์บ าเพ็ญทานยังโรงเจต่าง ๆ ท่ัวจังหวัดชลบุรี หรืออีกตัวอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปท่ีเขา
สามมุก เพื่อสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข บริเวณเขาสามมุข ซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา สองตัวอย่าง
นี้คือความเช่ือของชาวจีนท่ีผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่นจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 

 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ผู้อ านวยการเทคนิคพัทยา

ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวาสนา พานสุวรรณ 

งานบริหารงานทั่วไป

นางอัญชลี บุญก่อ 

งานบุคลากร

นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง

งานการเงิน

นางสาวสมฤทัย บุญก่อ 

งานการบัญชี

นางอารรัตน์ เสียงเพราะ 

งานพัสดุ

นายนที ลอยเมฆ

งานอาคารสถานที่

นายสง่า ภูค า

งานทะเบียน

นายณัฐพงษ์ องอาจ

งานประชาสัมพันธ์

นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวมณีรัตน์ บัวค า

งานวางแผนและงบประมาณ

นายบอย โคตรภักดี

งานศูนย์ขิอมูลสารสนเทศ

นายนพรัตน์ กลิ่นหอม

งานความร่วมมือ

นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ

งานวิจัยพัฒนาวัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นางสาวสมคิด หมั่นหาดี

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

นางประรินญา ว่องไว

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

นายชาตรี ม่วเขาแดง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชโลมพร แน่นหนา

งานครูที่ปรึกษา

นายจีรศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร

งานปกครอง

นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง

งานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

นางสาวกาญจนา อ่อนแสง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
และพยาบาล

นายวสันต์ อารีย์

งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน

นางนันทวัน เที่ยงธรรม

ฝ่ายวิชาการ

นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง

แผนกวิชา (16 แผนกวิชา)

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง

งานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน

นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัย
ทอง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์

งานสื่อการเรียนการสอน

คณะกรรมการวิทยาลัย
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 703 176 0 879 
ปวช.2 523 138 0 661 
ปวช.3 506 175 0 681 

รวม ปวช. 1732 489 0 2221 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 673 491 72.96 
ปวส.2 389 231 59.38 
รวม 1062 722 67.98 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 967 503 52.02 
ปวส.2 330 328 99.39 
รวม 1297 831 64.07 

   
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 139 358 497 
ปวส.2 232 210 442 

รวม ปวส. 371 568 939 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 15 15 12 
ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 27 27 24 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 43 37 33 
เจ้าหน้าท่ี 25 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 9 - - 
รวม ครู 85 79 69 
รวมทั้งสิ้น 123 79 69 
   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 7 9 16 
พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 13 16 29 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 8 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอื่น ๆ 8 
รวมทั้งสิ้น 25 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 15505769.67 

งบด าเนินงาน 4897308.24 
งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 31443187.53 
งบรายจ่ายอื่น 6861743.16 
รวมทั้งสิ้น 58708008.60 

    2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
   ปรัชญา 
   คุณธรรมเยี่ยม เป่ียมวิชา พัฒนาอาชีพ 
   อัตลักษณ ์
   มีจิตบริการ 
   เอกลักษณ ์
   ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
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    2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การใช้นวัตกรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 

   พันธกิจ 
   1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของบุคคล ชุมชน และสถานประกอบการ 
 

   เป้าประสงค ์
   1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถบริหารและประกอบอาชีพในระดับ
สากล 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 3. ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 4. บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและต่อยอดผู้
ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 

   ยุทธศาสตร์ 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติใน
การท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
 1. ด้านความมั่นคง 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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   กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ตามพันธกิจท่ี 1 มีจ านวน 3 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 2. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 

 กลยุทธ์ตามพันธกิจที่ 2 มีจ านวน 4 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบส่วนร่วม 
 

 กลยุทธ์ตามพันธกิจที่ 3 มีจ านวน 3 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เต๊นท์โซล่า
เซลล์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟว์และระบบสมองกล
ฝังตัว ชุดควบคุมสวนแบบพอเพียง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
อุปกรณ์ลดการสัมผัสโถสุขภัณฑ์แบบใช้เท้าเหยียบ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart 
Farms) ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดย
ใช้ IOT 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart 
Farms) พัทยา สมาร์ท ฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศศิธร อมรพันธ์  
เต๊นท์โซล่าเซลล์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายสง่า คูค า  
ชุดควบคุมสวนแบบพอเพียง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์  
อุปกรณ์ลดการสัมผัสโดยสุขภัณฑ์แบบใช้เท้าเหยีบ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายพีรพัฒน์ ดิยวัฒน์  
ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์โดยใช้ 
IOT 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายสง่า คูค า  
พัทยา สมาร์ท ฟาร์ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร ช่ือเครื่อง ระบบรถน้ าไฮบริด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชน ช่ือเครื่อง เครื่องกลเติมอาการแบบดูดน้ า
และอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

นายสง่า คูค า  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

นางสาวสมคิด หมั่นหาดี  
ทักษะประกวดร้องเพลงสากลหญิงระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภทเด่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและ

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

   

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐกิตต์ิ ดีขยัน  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ผลงานเต๊นท์โซล่าเซลล์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

นายชินพัฒน์ ธรรมนิยม  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงาน ชุดควบคุม
สวนแบบพอเพียง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐดนัย แจ่มสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย ผลงาน อุปกรณ์ลดการสัมผัสโถ
สุขภัณฑ์แบบใช้เท้าเหยียบ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

นายศราวุฒิ ชัชว์รัตน์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ (Mini Smart Farms) ผลงาน ระบบควบคุมการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ IoT 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณภัทร นุ่มทอง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ (Mini Smart Farms) ผลงาน พัทยา สมาร์ท 
ฟาร์ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 

   

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณภัทร นู่มทอง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายสุระวี สังข์ทอง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายนพดล บุญเลาะห ์ 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายปราณชล มณีม่วง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ช่ือเครื่อง เครื่องสูบน้ าไฮบริด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายเขษมศักดิ์ แซ่ฟู  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ช่ือเครื่อง เครื่องสูบน้ าไฮบริด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายณัฐดนัย แจ่มสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ช่ือเครื่อง เครื่องสูบน้ าไฮบริด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายกิตติศักดิ์ สรสิทธิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ช่ือเครื่อง เครื่องสูบน้ าไฮบริด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายชนะชัย ใจเท่ียงแท้  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
ช่ือเครืู่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ าและอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพงศธร เรียงประดับ  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
ช่ือเครืู่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ าและอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายวุฒิพงศ์ สิงห์นันท์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
ช่ือเครืู่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ าและอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายวรยศ นิ่มวิเศษ  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
ช่ือเครืู่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ าและอากาศ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นางสาวสุวะนันต์ ทองน้อย  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายชญานนท์ ชินบุตร  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายธนสวัสด์ิ ตุงคะเสน  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายสุรสีห์ สิทธิศาสตร์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายฉัตรชัย ล้ิมไขแสง  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นางสาวกุลธิดา ปราบรัตน์  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายพลเอก บุญเลิศ  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ช่ือเครื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) 

นายธนพัฒน์ แจ่มสว่าง  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ณ อาชีวศึกษา จังหวัด

ชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุรวัศ กาฬภักดี  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายธราเทพ พันธ์ชัยศรี  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐวุฒิ บาร์ตัน  
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายศิวัช นาหอม  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายวศิน มุ่งหาดี  
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายพิธิวัฒน์ มูลเช้ือ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายชนะชัย ใจเท่ียงแท้  
ทักษะกลึงช้ินงาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายสุรศักดิ์ เผ่ือนผัน  
ทักษะงานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐพล สร้อยสกุล  
ทักษะงานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ สรสิทธิ์  
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาววรวรรณ บัวคล่ี  
ทักษะมาตรวิทยามิติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายทศวรรษ อินทะคง  
ทักษะมาตรวิทยามิติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอามีรัม เลออง คาโนว่า  
ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายธีรพันธ์ู ทุมมาศ  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเตชิษฎ์ เปียกสันเทียะ  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายนิธิศ โม๊ะสันทะ  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายกุลธร จอมค าสิงห์  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายศิริพงษ์ เอิบส าโรง  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายกฤตนัย คงส าริด  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายศิริศักดิ์ ด้วงศิริ  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายธีรภัทร วงศ์อินไทย  
ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเช่ือม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายศิวกร มะโนใจ  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายชาญณรงค์ มะลิซ้อน  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายวิวัฒน์ เหลืองบริสุทธิ์  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวศตพร พงศ์พินธวิศ  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายกุลโรจน์ ทับจันทร์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณภัทร ธรรมคุณ  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
PLC 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายภูวดล วิลัยกุล  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอานุภาพ สารพัฒน์  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายฉัตรชัย ล้ิมไขแสง  
ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายธนสวัสด์ิ ตุงคะเสน  
ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายภูวนา ล้ีประเสริฐธรรม  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายรพีวิทย์ บุดดีค า  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฏฐพล สุทธิบุญ  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐภาคย์ กิ่งเกษ  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐกิจ ประสงค์ทรัพย์  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณัฐวุฒิ ภานุรักษ์  
ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหู่นยนต์ (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายณภัทร เกษมสวัสด์ิ  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายพิสิฐพงษ์ จารณา  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอภิเษกซิงห์ เดวี  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายภาสกร เหมือนสวัสด์ิ  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายปริญญา ชิโกเน่  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนากาญจน์ ทัศนา  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอิทธิศักดิ์ จารย์โพธิ์  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายปราบดา นาเจริญ  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายรัฐภูมิ ศรีจันทร์  
ทักษะงานฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวเอ๋ย วงศ์พระจันทร์  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า THE Markter Challenge 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวภัณฑิรา เต็มพร้อม  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า THE Markter Challenge 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายชัยวัฒน์ สอวงษ์  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า THE Markter Challenge 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวภัทรภร โชติทรง  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Markrting Plan 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแสง  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Markrting Plan 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวกามินี จือเตาะ  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Markrting Plan 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวกนกนาถ สุรโส  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอนนท์ สิงทิศ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวกชพร น่วมนวล  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวณัฐธิชา เข่ือนหมั่น  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายสิทธิพร เกษสุวรรณ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปรพล ค าพันธ์  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายอานนท์ ขันชัยภูมิ  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวรัตติกาล กาหลง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวจิรดา ไขพันดุง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวกุลรัตน์ เจริญศักดิ์  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายศิริชัย โสมชัย  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวภัทรวดี สร้อยทอง  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืมประเภท Classic Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายกรวิชญ์ รังหอม  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืมประเภท Fair Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวปิยาพัช รวมธรรม  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวสุชานาถ สนามชัย  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวพรหมพร เกษร  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวเอมมิกา ป้องค า  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวปุณญานุช หวังถาวร  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวสุวีรยา กฤษณานนท์  
ทักษะการจัดท ารายการน าเท่ียว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวกัลย์นัทรัชช์ ไวยติดต่อ  
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพิมพ์ทิพย์ ประยูรหาญ  
การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาววาสินีพร กล่ินสุคนธ์  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวศศิธร ลามอ  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นางสาวสุกัญญา สังข์ทอง  
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี 

นายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายพิธิวัฒน์ มูลเช้ือ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายสุรศักดิ์ เผ่ือนผัน  
ทักษะงานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายณัฐพล สร้อยสกุล  
ทักษะงานวัดละเอียด 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายธีรพันธุ์ ทุมมาศ  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ณ อาชีวศึกษา จังหวัด

ระยอง 
นายเตชิษฎ์ เปียกสันเทียะ  
ทักษะการเช่ือม SMAM&GTAW  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายอภิเษกซิงห์ เดวี  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายภาสกร เหมือนสวัสด์ิ  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายปริญญา ชิโกเน่  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายธนากาญจน์ ทัศนา  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายอิทธิศักดิ์ จารย์โพธิ์  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปราบดา นาเจริญ  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ (ปวช./ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวรัตติกาล กาหลง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวจิรดา ไขพันดุง  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวกุลรัตน์ เจริญศักดิ์  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นายศิริชัย โสมชัย  
ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เบียร์เกมส์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวสุวีรยา กฤษณานนท์  
ทักษะการจัดท ารายงานการน าเท่ียว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวกัลย์นัทรัชช์ ไวยติดต่อ  
การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง 

นางสาวกัลย์นัชรัชช์ ไวยติดต่อ  
การประกวดร้องเพลงสากลหญิงระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเด่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
นายอัครวินท์ แก้วนุช  
ทักษะงานสีรถยนต์ระดับ ปวช. ประเภทเด่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
นายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
นายพิธิวัฒน์ มูลเช้ือ  
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
นายธนากาญจน์ ทัศนา  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

นายอิทธิศักดิ์ จารย์โพธิ์  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

นายปราบดา นาเจริญ  
ทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 

และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา 
 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้  
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 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
 

   1) ผลสัมฤทธิ์  
 วิทยาลัยมีการด าเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อด าเนินการจัดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งการผ่านการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพนั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา พร้อมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในตัวผู้เรียน และผู้เรียนเป็นท่ียอมรับ
ของสถานประกอบการ และในปีการศึกษา 2564 ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
 

 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีการอบรม
พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการท าธุรกิจใน
สถานศึกษา ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 61 คน และ
ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 58 คน 
 2. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ ได้น าเสนอ
ผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนากระบวน
ความคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 

 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษา ได้มีการจัดท าใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา มี
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช. จ านวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 52.02 และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน 
ปวส. จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 99.39 
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 2. สถานศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นไ ด้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะเป็นผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจความเป็นไทย ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ตามแผนพัฒนาเด็กดีและมีความสุข และแผนพัฒนาเด็กเก่งและมีความสุข โดยมีนักเรียน ปวช. 
2,024 คน เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวน 1,997 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 และมีนักศึกษา ปวส. จ านวน 
842 คน เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวน 815 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79 รวมนักเรียน นักศึกษาท้ังส้ินของ
วิทยาลัย จ านวน 2,866 คน เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวน 2,812 คน คิดเป็นร้อยละ 98.11  
 3. สถานศึกษา ได้ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับช้ัน ปวช. ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 82.07 และผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับช้ัน ปวส. ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 80.09 
 

   2) จุดเด่น  
   1. สถานศึกษามีการวางแผนและปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรท่ีต้องน าไป
สอบมาตรฐานวิชาชีพและฝึกฝนจนเกิดความช านาญ เน้นการปฏิบัติให้ครบจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละสาขางานนั้น  
 2. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือกการประกอบอาชีพ
อิสระและมีผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระ 
 3. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพปรากฎผลจากการเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างาน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนมาก การ
ติดตามและการติดต่อข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส่ิงท่ีท าได้สะดวก เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม และมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ควรมีแผนส ารองในสถานการณ์โควิด 19 
 2. ครูท่ีปรึกษาธุรกิจบางแผนกวิชาขาดความรู้ในด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 3. นักเรียนท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจขาดความต่อเนื่องในการท าธุรกิจ 
 4. ควรพัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
 5. เพิ่มจ านวนสาขาวิชาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดให้มากขึ้น 
 6. เพิ่มจ านวนสาขาวิชาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค และระดับชาติให้มากขึ้น 
 7. พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 
 8. การปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษาให้ตระหนักถึงการติดตามข้อมูลหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้การติดตามได้รับข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความถูกต้อง รวดเร็ว และ
ได้ข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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 9. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีความล่าช้า เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด 19 จึงท าให้การด าเนินงานในการเก็บ
ข้อมูลไม่สะดวก 
 10. มีการติดตามการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ หลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป 
 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจเพื่อน าไปถ่ายทอดให้นักเรียน 
นักศึกษา ในกลุ่มเป้าหมาย 
 2. พัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดทุกสาขาวิชา 
 3. พัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ได้รบรางวัลชนะเลิศในระดับภาค และระดับชาติทุกสาขาวิชา 
 4. พัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ผ่านเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 
 5. การพัฒนาระบบโปรแกรมส าเร็จรูปจากหน่วยงานภายนอกให้สามารถปรับใช้กับฐานข้อมูลของวิทยาลัยได้ 
 6. นักเรียน นักศึกษา ไม่สามารถจบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

   4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษามีประเภทวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 3 ประเภท สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 27 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 93.10 
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2564 
 2. สถานศึกษามีจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 27 สาขา ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 93.10 โดยมีสถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครองให้การ
ยอมรับ 
 

 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 97.64 โดยมีชุมชน สถาน
ประกอบการท่ีท าความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ตลาดแรงงานท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน ให้การยอมรับสถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เช่น บริษัท โตโยต้าพัทยา 1998 จ ากัด, บริษัท ชัยรัชการ 
(กรุงเทพ) จ ากัด สาขาชลบุรี ฯลฯ 
 2. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 85 คน โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด จ านวน 85 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมี
คุณภาพ จ านวน 83 แผน 
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 3. ก าหนดให้ครูทุกคนจบการศึกษาตามวุฒิท่ีตรงกับการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังยังมีการส่งครูผู้สอนไปพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 85 คน, จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 72 
คน, จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 84 คน, จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 85 คน, จ านวนครูท่ีใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 85 คน และจ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 83 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.23 
 4. วิทยาลัยฯ มีการอบรมครูเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้เรียน Student Care, การพบนักเรียน นักศึกษาในช่ัวโมง
โฮมรูม, การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ โดยมีจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด จ านวน 85 คน เป็น
ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 60 คน, ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 54 คน, ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ จ านวน 78 คน, ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จ านวน 82 คน, ครูผู้สอนท่ี
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จ านวน 83 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84  
 5. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาครูผู้สอนและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ท้ังการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนหรืออบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างส่ือการเรียนการสอนจากโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
รวมท้ังมีการจัดอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดทักษะวิชาชีพในสาขาท่ีครูผู้สอนปฏิบัติการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
และสถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามท่ีเกณฑ์ก าหนด ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ท่ีพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีจ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 110 ห้อง ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 81.48 
ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติท้ังหมด 
 

 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษามีการจัดรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
9 ประการ โดยได้มีการจัดเก็บท้ังในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เผยแพร่บนเว็ปไซต์วิทยาลัยและจัดเก็บในแบบรูปเล่มเอกสาร 
นอกจากนี้ ยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงานหรืออาคารเอนกประสงค์ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดท้ังบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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 3. สถานศึกษามีการปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบจราจร รวมท้ังการจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาหรือผู้ให้บริการสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อม ประกอบด้วย และเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษามีการจัดให้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอทุกภาคเรียน เพื่อให้ระบบอินเตอร์เน็ตมี
ความเร็วสูง เหมาะส าหรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษาได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยการใช้กลไกการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นเครื่องมือในการตอบสนองในการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษาดังกล่าว โดยการ
มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังสถาานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการด าเนินการท้ังทางด้าน
หลักสูตร การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผลของผู้เรียนร่วมกัน ท้ังนี้ การด าเนินโครงการของสถานศึกษาในการ
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและขยายผลกับสถานประกอบการในการเป็น
ต้นแบบการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ยังเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยังมีความคลาดเคล่ือนเรื่อง
ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จึงเล็งเห็นว่าควรมีการด าเนินการสร้างความเข้าใจใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 

   2) จุดเด่น  
   1. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการศึกษาความต้องการของโรงเรียนมัธยมในการเปิดสอนสาขาวิชา 
 2. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 3. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน 
 4. ครูจัดแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกภาคเรียนโดยไม่ซ้ ารายวิชาเดิม 
 6. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
 7. ครูผู้สอนมีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล ด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ 
 8. อินเตอร์เน็ตมีความครอบคลุมและท่ัวถึง 
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 9. ครู และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
 10. ด้านการบริการ มีความเหมาะสมของเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ 
 11. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการจ านวนมากตามสาขาวิชาและจังหวัดใกล้เคียง 
 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการในการปรับปรุงหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ท่ัวถึง 
 3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงานให้มากยิ่งขึ้น 
 4. จัดหาส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 5. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 100 
 6. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 7. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 8. เสถียรภาพของอินเตอร์เน็ตในการเข้าใช้งาน 
 9. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีไม่เป็นปัจจุบัน เช่น จ านวนห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 
 10. ควรมีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 11. สถานศึกษามีความต้องการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการเรียนระบบทวิภาคีในต่างประเทศให้เพิ่มข้ึน 
 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ท่ัวถึง 
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงานในวงกว้าง 
 3. ส่งเสริมและจัดหางบประมาณให้ครูใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 
 5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนเพิ่มมากขึ้น 
 6. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น 
 7. จ ากัดปริมาณและเวลา ส าหรับผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเข้าใช้งาน 
 8. งานอาคารสถานท่ี ควรมีการติดตามการเพิ่มจ านวนห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ พร้อมท้ังแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป 
 9. ต้องมีการปรับปรุงครุภัณฑ์บางส่วนท่ีมีการช ารุดโดยการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 10. สถานศึกษา มีความต้องการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มจ านวนครูฝึกในสถาน
ประกอบการตามจ านวนสาขาวิชา 
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   4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจากความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชน และได้รับการผ่านเห็นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิทยาลัย และประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2565 และ
ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย หลังจากได้ในแต่ละปี
จะมีการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายเสนอแผนงานโครงการ และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก จ านวน 17 แห่ง โดย
ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ ได้จัดท า
ศูนย์การเรียนรู้แบบ E-learning และให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 

 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน การเรียนเป็นโครงงาน มีการจัดท าโครงการตามรายวิชา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของทุกแผนก
วิชาจนท าให้เกิดผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จ านวน 17 ช้ิน และเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับ
รางวัล รางวัลอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 ผลงาน และได้น าผลงานไปเผยแพร่และไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 
 

   2) จุดเด่น  
   1. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 2. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อยู่ในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
 3. ช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์อันเกิดจากการคิดค้นของนักเรียน นักศึกษา 
 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  
   1. โครงการควรครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 2. ในการด าเนินโครงการ จัดในรูปแบบออนไลน์ จึงท าให้เกิดการขัดข้องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 3. การประชาสัมพันธ์ของทางชุมชนไม่ท่ัวถึง 
 4. จ านวนช้ินงานต่อจ านวนครูและนักเรียน น้อยเกินไป 



37 

 

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. เพิ่มช่องทางการติดต่อไปยังสถานประกอบการเพื่อสะดวกต่อการประสานงาน 
 2. ครูมีภาระการสอนและงานด้านเอกสาร ท าให้ไม่มีเวลาในการแข่งขันน้อยเกินไป 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ 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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 92.00 
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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 89 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 93.68 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 40.00 
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) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 96.36 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.85 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี

การศึกษา 2564 
1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  

2. โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
3. โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา  
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม  
2. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2564  
3. โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
4. โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาราช บรมนาถบพิตร (วันท่ี 13 ตุลาคม 2564)  
5. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
6. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2565  
7. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
8. โครงการรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ประจ าปี 2564  
9. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
10. โครงการประชุมและพิธีส่งมอบต าแหน่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
11. โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ส า เ ร็จ
การศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.  
12. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การสัมมนาจัดท าแผนการฝึกวิชาชีพร่วมกับสถาน

ประกอบการ  
2. หลักสูตรช่างบ ารุงรักษารถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่  
3. หลักสูตรทักษะการขับขี่เจ็ทสกีแบบนั่ง  
4. หลักสูตรการออกแบบและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ CNC  
5. หลักสูตรการตรวจสอบงานเช่ือมด้วย ULTRASONIC 
TESTING (UT)  
6. หลักสูตรเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการ
ติดต้ัง  
7. หลักสูตร INDUSTRAIL INTERNET OF THINGS  
8. หลักสูตรการสร้างส่ือโฆษณาออนไลน์  
9. หลักสูตรการท าบัญชีส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
10. หลักสูตรการปฏิบัติงานบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
11. หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเช่ือมโยง
ช่องทางการตลาดดิจิทัล  
12. หลักสูตรการเรียนรู้การจัดท าหน้า Page Facebook 
เพื่อต่อยอดการขายออนไลน์  
13. หลักสูตรอาหารถิ่นสร้างอาชีพ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

14. การปรับปรุงรายวิชาท่ีท าการสอน  
15. โครงการสัมมนาจัดท าแผนการฝึกวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
16. โครงการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการผลิตและ
พัฒนาก า ลังคนเพื่ อสนับสนุน เขตพัฒนาพิ เศษภ าค
ตะวันออก  
17. การจัดท าแผนการสอนของครูผู้สอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. การนิเทศการสอนครูทุกแผนกวิชา  
3. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลผู้เรียน Student 
Care  
5. การพบนักเรียน นักศึกษาในช่ัวโมงโฮมรูม  
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง  
7. การอบรมการจัดท าแผนการสอนสมรรถนะ  
8. การอบรมการใช้ส่ือ E-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย  
4. โครงการปรับปรุงรั้วหน้าวิทยาลัยเพื่อจัดระเบียบจราจร 
5. โครงการประสานงานจัดตกแต่งอาคารสถานท่ีให้พร้อม
กับกิจกรรม  
6. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาอาคารการโรงแรม  
7. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและระบบรักษาความ
ปลอดภัย  
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและไฟฟ้า  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

9. การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและ
คณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนท่ี 
1/2564  
10. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ค่า
หนังสือเรียน) ภาคเรียนท่ี 1/2564  
11. โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนดิจิตอล 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2564  
12. การให้บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
บริหารยืม-คืน และการส่งมอบหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 
1/2564  
13. การให้บริการ Internet ห้อง Self Access Learning 
Center ภาคเรียนท่ี 1/2564  
14. การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและ
คณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนท่ี 
2/2564  
15. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ค่า
หนังสือเรียน) ภาคเรียนท่ี 2/2564  
16. การให้บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
บริการยืม-คืน และการส่งมองหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 
2/2564  
17. การให้บริการ Internet ห้อง Self Access Learning 
Center ภาคเรียนท่ี 2/2564 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา  
3. โครงการการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ 

2. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. โครงการส่งเสริมการท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 






