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คำนำ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 

(ปรับปรุง) เพื่อรองรับการประเมินคุณภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้ เพื่อรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้

ดำเนินการในส่วนที่ 1-7 จำนวน 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 

 เนื้อหาสาระในเล่มจะมีผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จาก

คณะกรรมการผู้ประเมิน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ดังได้สรุปไว้ใน 7 ส่วนสำคัญ ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับ

ผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 4 

รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561(ปรับปรุง) ส่วนที่ 6 ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 ในโอกาสนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่าย คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน

ชุมชนที่มีส่วนทำให้การดำเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2564 เกิดผลสัมฤทธิผล เป็นผลดีต่อการ

จัดการศึกษา ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

พฤษภาคม 2565 



ข 
 

คำชี้แจง 

 

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (SAR)            

ปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วย 7 ส่วน และภาคผนวก ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ส่วนที่ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ส่วนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่

กำหนดเพ่ิมเติม 

  ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  ภาคผนวก 

   ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
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ปีการศึกษา 2564 
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วิทยาลยัการอาชีพพนัสนิคม 

อาชีวศึกษาจังหวดัชลบุร ี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร  

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1.1 ผลผลิต (Output)  

    ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2564 ที่จัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง ดังนี ้

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

  ดานที่ 1.1 ดานความรู สถานศึกษามีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบเเรก ประจำป

การศึกษา 2564 จำนวน 210 คน และมีจำนวนผูเรียนที ่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 8 คน  

  ดานที ่  1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  สถานศึกษามีผ ู  เร ียนที ่ม ีสมรรณนะในการเปน

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 53 คน และมีผูเรียนที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 14 คน  

  ดานท่ี 1.3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สถานศึกษามีการดูแลแนะแนวผูเรียน 

ประจำปการศึกษา 2564 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 201 คน 

  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 

  ดานท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประจำปการศึกษา 2564 สถานศึกษา

เปดการเรียนการสอน 2 ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทวิชาที่เปด จำนวน 2 ประเภทวิชา สาขาวิชาเรียน 

จำนวน 14 สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 2 สาขาวิชา 

  ดานที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบทุกรายวิชา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 ครูจัดทำแผนทั้งสิ้น จำนวน 31 

คน การจัดการเรียนการสอน จำนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 30 คน 

  ดานที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 มีจุดใหบริการอินเตอรเน็ตทั้งสิ้น 9 จุด ครบคลุม 



ท้ังสถานศึกษา มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐาน แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ และระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษาเพียงพอตอการใชงาน  

  ดานที่ 2.4 ดานนำนโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 7 สาขาวิชา 

          มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

            ดานท่ี 3.1 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 14 สาขาวิชา การบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวนกิจกรรม 3 กิจกรรม  

  ดานท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน

ใหครูและผูเรียนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน

งานวิจัยในช้ันเรียน 33 ผลงาน จำนวนส่ิงประดิษฐนวัตกรรม จำนวน 12 ผลงาน 

   1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

  ดานที่ 1 ดานความรู สถานศึกษามีผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 

2564 รอบเเรก คิดเปนรอยละ 95.45 อยูในระดับยอดเยี ่ยม และมีจำนวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 6.06 อยูในระดับควรปรับปรุง  

  ดานท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช สถานศึกษามีผูเรียนท่ีมีสมรรณนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ประจำปการศึกษา 2564 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว อยูใน

ระดับดี และมีผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

           ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษามีการดูแลแนะแนวผูเรียน 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 90.6 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 

            ดานที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ สถานศึกษาเปดการเรียนการสอน 

ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 100 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

            ดานที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบทุกรายวิชา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 100  

            ดานที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา มีจุดใหบริการอินเตอรเน็ต มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงานหรืองานฟารม ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน แหลงเรียนรู และศูนยว ิทยบริการ และระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาเพียงพอตอการใชงาน 



  ดานที่ 2.4 ดานนำนโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 100 

  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  ดานที่ 3.1 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 100 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม  

  ดานท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน

ใหครูและผูเรียนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ประจำปการศึกษา 2564 ผลการ

ประเมินคิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

       1.1.3 ผลสะทอน (Impact) 

          สถานประกอบการ ชุมชน ภาคีเครือขาย ผู ปกครอง ใหการยอมรับเกี ่ยวกับความรู  ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา และผูเรียนที่สำเร็จ

การศึกษามีงานและศึกษาตอ ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 100 

 1.2 จุดเดน 

       ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

       1.3.1 สถานศึกษาควรพัฒนา สงเสริม การดูแลและแนะแนวผู เรียนสำหรับผู สำเร็จประจำป

การศึกษา 

       1.3.2 สนับสนุนงบประมาณดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

       พัฒนาภูมิทัศนอาคาร สถานที่ใหมีความทันสมัย จัดหางบประมาณจางครูชาวตางชาติเพิ่มเพื่อ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนนำผูเรียนออกฝกอาชีพ 

 

2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ 

 2.1 ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น สถาน

ประกอบทั้งในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร งบประมาณ บุคคลากร วัสดุ อุปกรณ เครื ่องจักร 

เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิทยาการ

ใหมๆ และพัฒนาบุคลากรรวมกัน 

 2.2 สรางภาพลักษณท่ีดี (การสรางความศรัทธา) ดานวิชาการ วิชาชีพ โดยผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพ และ

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สนองตอบความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน 

      2.3 วิจัยพัฒนาวิทยาการ องคความรูใหมๆ เพื่อนำมาถายทอดแกประชาชน ชุมชน ทองถิ่นในการ

พัฒนาอาชีพ และความเปนอยูท่ีดี 



 2.4 จัดต้ังศูนยเรียนรู ศูนยฝกอบรม และศูนยบริการวิชาชีพแกประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 

 2.5 จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลง ความตองการแรงงาน หรือการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

1. เพิ่มผูเรียนสายอาชีพ  

    1.1 เปดสาขาวิชาใหม ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 4 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

จำนวน 2 สาขาวิชา 1) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 2) สาขาวิชาชางซอมบำรุง ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 สาขาวิชา 1) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2) สาขาวิชาแมคคา 

ทรอนิกสและหุนยนต 

    1.2 ปรับหลักสูตรใหยืดหยุน ดึงผูเรียนกลับเขาสูระบบ ไดแก เรียนแบบสะสมหนวยกิต(มัธยมศึกษา

ตอนตน) การจัดการศึกษาแบบคูขนาน (ทวิศึกษา) การจัดการศึกษา(ภาคสมทบ) 

    1.3 สรางภาพลักษณโดยมีการแนะแนว/ประชาสัมพันธเชิงรุก อาชีวะอาสา 

2. ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

    2.1 ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีมอเตอรไซตไฟฟา 

    2.2 โครงการหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสดิจิทัล 

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 

    3.1 การใหบรกิารวิชาการวิชาชีพกับสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และอื่นๆ 

    3.2 เปดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน (Short Course Training) 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 

    4.1 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เชน ระบบ RMS2021 

ระบบ ศธ.02 ออนไลน เปนตน 

    4.2 มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรดานวิชาการและวิชาชีพ 

    4.3 มีการสรางระบบแรงจูงใจ เพิ่มคาตอบแทน และสงเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

    5.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    5.2 บูรณาการการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 

    5.3 Fix it - จิตอาสา 

    5.4 สรางคานิยม “การศึกษาสรางคน อาชีวะสรางชาติ” 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

    4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 



  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปนการสอบมาตรฐานทางวิชาการ

และวิชาชีพ ซึ่งเปนประโยชนแกผูเรียน และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

ทางสถานศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสำคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จึงได

จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบแกผูเรียนทุกคนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ประจำปการศึกษา 2564 

    4.2 วัตถุประสงค 

         เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในรายวิชาท่ีจะสอบ (V-NET) มากข้ึน 

    4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

         - 

    4.4 วิธีการดำเนินงาน 

         4.4.1 เสนอโครงการ 

         4.4.2 อนุมัติโครงการ 

         4.4.3 ดำเนินโครงการ 

         4.4.4 ผลการดำเนินโครงการ 

         4.4.5 สรุปผลโครงการ 

    4.5 ผลการดำเนินงาน 

         ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 6.06 

    4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

         ผูเรียนมีความรู ความเขาในสาขาวิชาท่ีจะสอบ (V-NET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ขอมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

 ท่ีอยู 

   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99 หมู 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240 

   โทรศัพท 0946918883  โทรสาร 0-3820-9700 

  E-mail PhanatnikhomKM@hotmail.com   

  Website www.panas.ac.th 

 

 ประวัติความเปนมา 

      วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เปนสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดต้ัง

คณะทำงานศึกษาโอกาสความเปนไปได ในการจัดต้ังข้ึน ซึ่งผลการศึกษาพบวาการจัดต้ังวิทยาลัยฯ ข้ึนท่ีอำเภอ

พนัสนิคมนั้น มีความเหมาะสมท้ังในดานของนักศึกษาท่ีคาดวาจะเขาศึกษาตอในพื้นท่ีบริการและดานศักยภาพ

ในการขยายตัวทางดานการคา อุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนทุกป ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยฯ ข้ึน 

และนำเขาสูการพิจารณาของกรมอาชีวศึกษาในป พ.ศ. 2536 โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเปนที่ดินสาธารณประโยชน 

และอยูในความดูแลของสภาตำบลนาเริก จำนวนพื้นที่ 46 ไร 2 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 10 

ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยูติดกับศูนยขยายพันธุพืชท่ี 19 หางจากเทศบาลตำบลทาบุญมี 

(ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331) ประมาณ 4 กิโลเมตร และหางจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประมาณ 10 

กิโลเมตร ไดรับอนุมัติใหประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ

ระดับอำเภอ ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เลขที่ 99 หมู 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี 

20240 โทรศัพท 0-3820-9763 โทรสาร 0-3820-9700 ปรัชญาวิทยาลัยฯ ความรูดี มีความรูความสามารถ

ทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ สามารถผสมผสานองคความรูท้ังปวง เพื่อนำไปสู

การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่ดีตอไป ทักษะเดน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสรางสรรค

พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน เนนคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในหนาท่ี

รับผิดชอบ มีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื ่นมีความกตัญูตอผู มีพระคุณ นำสังคม เปนผูนำ และเปน

แบบอยางในการนำความรู และเทคโนโลยีมาสรางสรรค และพัฒนาวิชาชีพของตนเองและสังคม 

  การจัดการศึกษา 



       พ.ศ.2538 เปดทำการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขา คือชาง

ไฟฟา ชางอิเล็คทรอนิกส เเละพณิชยกรรม โดยจัดสอนทั้งรอบชา รอบบาย รวมจำนวน 6 หองเรียน จำนวน

นักเรียน 247 คน และเปดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จำนวน 2 รายวิชา คือ ตัดเส้ือสตรี และเสริม

สวย จำนวนนักเรียน 55 คน 

       พ.ศ. 2539 เปดหลักการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ชางเชื่อม

โลหะ และชางยนต รวม 3 หองเรียนจำนวนนักเรียน 472 คน 

       พ.ศ. 2540 เปดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาตัดผมชาย คอมพิวเตอร พิมดีดไทย และ

ดนตรีสากล  

       พ.ศ. 2541 เปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข้ันสูง (ปวส.) จำนวน สาขาวิชา คือ ชาง

ไฟฟา และ การบันชี เพิ่มอีก 2 คน 

       พ.ศ. 2543 เปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

       พ.ศ. 2544 เปดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ชางเชื่อม และชาง

ยนต ระบบทวิภาคีจัดทำหลักสูตรรายวิชาจักสานเปนวิชาเลือกเสรีในระดับ ปวช. 

       พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส ระบบ 

ทวิภาคี 

       พ.ศ. 2546 เปดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน อาหารและขนม 

       พ.ศ. 2548 เปดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในระบบเทียบโอนประสบการณ 8 เดือน จบการศึกษา 

       พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขางาน

ซอมบำรุงเครื่องกล 1 หอง ในระดับ ปวส. ในระบบเทียบโฮนประสบการณ 8 เดือน จบการศึกษา เพิ่มอีก 1 

สาขา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

       พ.ศ. 2557 เปดหลักสูตรสะสมหนวยกิตแกนมัธยมศึกษาตอนตน และทวิศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย (เรียนรวม) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

       พ.ศ. 2562 เปดหหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกลโรงงาน และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ แบบไมเต็มเวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา

การบัญชี สาขาวิชางานบริการยานยนต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อม

โครงสรางโลหะ 

       พ.ศ. 2563 เปดหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการ

บัญชี 

       พ.ศ. 2564 เปดหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาชางซอมบำรุง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส สาขาวิชา 

โลจิส ติกส และหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 

 



 สภาพชุมชน 

       อำเภอพนัสนิคม เดิมคือเมืองพระรถ เปนเมืองโบราณไมปรากฏหลักฐานเเนชัดวาสรางในสมัยใด 

เเตเคยเปนเมืองที่รุงเรืองมากอน ในป พ.ศ. 2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรด

เกลาฯ ใหเปนเมืองเรียกวา เมืองพนัสนิคม และในปพ.ศ. 2440 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ไดมีการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคใหม จึงโปรดเกลาใหเมืองพนัสนิคมเปนอำเภออยูในเขตความ

รับผิดชอบของจังหวัดชลบุรีมาจนถึงปจจุบัน อำเภอพนัสนิคมอยูหางจากจังหวัดชลบุรี 22 กิโลเมตร มีพื้นท่ี

ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนปาและที่ราบเหมาะแกการทำนาและทำไร พลเมือง

สวนใหญประกอบอาชีพ ทำนา ทำไรออย ทำสวนเงาะ ทุเรียน เล้ียงเปด ไก หมู โค กระบือ ทำการประมง และ

เหมืองเเร ตำบลนาเริก เดิมเขียนวา นาฤกษ เพื่อความเปนศิริมงคลของทองถ่ิน หมายถึง เปนฤกษงามยามดีท่ี

ไดพบพื้นที่นาสำหรับทำมาหากินของคนในสมัยกอน ตอมาในสมัยของพระบาลสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เเหงกรุงรัตนโกสินทร ไดจัดวางระเบียบการปกครองใหม เมื่อพ.ศ. 2440 

โดยเเบงใหเปนจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมูบาน จึงไดต้ังตำบลนาเริกข้ึน โดยมีแขวงบุญมา บุญทา เปนแขวง

หรือกำนันคนเเรก สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมเหมาะทำการเกษตร ตำบลนาเริกตั้งอยูทางทิศตะวันออก

เฉียงใตของอำเภอพนัสนิคม ระยะหางประมาณ 8 กิโลเมตร ทิศเหนือติด ต.บานชาง และต.นาวังหิน อ.พนัส

นิคม จ.ชลบุรี ทิศใตติด ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ทิศตะวันออกติด ต.ทาบุญมี อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 

ทิศตะวันตกติด ต.บานชาง และต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,568 คน เเยก

เปนชาย 4,212 คน หญิง 4,356 คน อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร เล่ียงกุง อาชีพเสริม ปลูกผัก เย็บผา ทำ

ขนม เล้ียงปลา เล้ียงไก จักสาน มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 5 เเหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เเหง 

 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 การเกษตรและอุตสาหกรรม 

          (1) การเกษตร ตำบลนาเริก มีพื ้นที่ทั ้งหมดประมาณ 16,820.625 ไร สวนใหญเปนพื ้นที ่ทำ

การเกษตรประมาณ 7,899 ไร คิดเปนรอยละ 46.96 แบงเปน พื้นที่ทำนา 3,035 ไร คิดเปนรอยละ 18.04  

พื้นท่ีทำไร 1,646 ไร คิดเปนรอยละ 9.79  พื้นท่ีทำสวน 2,673 ไร คิดเปนรอยละ 15.89 พื้นท่ีประมง 545 ไร 

คิดเปนรอยละ 3.24 ของพื้นท่ีท้ังหมดของตำบล 

         (2) อุตสาหกรรม ตำบลนาเริก  มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 แหง นอกจากนี้ยังมี ปมน้ำมัน 

โรงสี และรานอาหาร มีรายละเอียดดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวย บริษัทวรวิทยแกส บริษัทสากล

รุงโรจนกิจ บริษัทโปรเจ็คอะโกรเทค จำกัด บริษัทคารโบกาญจน บริษัทซีเครีเจน วิลเต็ม จำกัด บริษัทหนึ่ง

สยามการชาง จำกัด บริษัทใบเตย จำกัด บริษัทเทอเนอร แมชชีน บริษัท พีวีที.ฟูดส อินดัสตรี จำกัดและบริษัท 

เซท อินดัสตรี จำกัด 

 

 



  สภาพสังคม 

  การศึกษา 

          ตำบลนาเริก มีความพรอมทางดานการศึกษา เพราะมีสถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลไป

จนถึงระดับอาชีวศึกษา จำนวน 11 แหง และมีครู-อาจารย ทั้งหมด 108 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,695 

คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จำนวน 5 แหง แบงเปน  

 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง จำนวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเนินสัก สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 7 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน จำนวนครู 2 คน 

 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 

1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกะพง สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 3 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 52 คน จำนวนครู 

3 คน  

 3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดรับการถายโอนจากสำนักคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สปช.เดิม: สปช.ถายโอน 3 ขวบ) จำนวน 3 แหง ไดแก  

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระศิลาราม  สถานท่ีต้ัง  หมูท่ี 10 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 20 คน 

จำนวนครู 2 คน 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโปงปากดง สถานที่ตั้งหมูที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 13 คน จำนวน

ครู 1 คน 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนิน สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 4  มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 21 คน จำนวนครู 1 คน 

ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แหง แบงออกเปน 

 1) โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แหง ไดแก  

  - โรงเรียนวัดโปงปากดง (สงา,รุธิระราษฎรวิทยา) สถานที่ตั้ง หมูที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

430 คน จำนวนครู 20 คน       

  - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42  สถานที่ตั้ง หมูที่ 10 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน จำนวนครู 

16 คน  

 2) โรงเรียนประถมศึกษา (ไมขยายโอกาส) จำนวน 3 แหง ไดแก 

  - โรงเรียนบานเนิน สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 4 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 98 คน จำนวนครู 8 คน 

  - โรงเรยีนวัดเนินสัก สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 7 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 142 คน จำนวนครู 9 คน 

  - โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม สถานท่ีต้ัง หมูท่ี 10 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 125 คน จำนวนครู 

8 คน 

 ระดับอาชีวศึกษาจำนวน 1 แหง คือ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สถานที่ตั ้ง หมูที ่ 10 มีจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 546 คน จำนวนครู 37 คน บุคลากรทางศึกษา 29 คน 

 นอกจากนี้ยังมี ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน มีที่ทำการอยูที ่ อบต.นาเริก และมีที่อานหนังสือพิมพ

ประจำหมูบาน /หองสมุดประชาชน 4 แหง หมูท่ี  1,3,13,14 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 

 

  ขอมูลผูเรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 156 0 0 156 

ปวช.2 172 0 17 189 

ปวช.3 143 0 15 158 

รวม ปวช. 471 0 32 503 

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 110 110 

ปวส.2 0 79 79 

รวม ปวส. 0 189 189 

 

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 197 102 51.78 

ปวส.2 28 26 92.86 

รวม 225 128 56.89 

  

 ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 206 143 69.42 

ปวส.2 78 58 74.36 

รวม 284 201 70.77 

  

 

 

 



 ขอมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา

(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รอง

ผูอำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ 
2 2 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับการ

รับรอง 
9 9 9 

ขาราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 13 13 13 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 9 6 6 

เจาหนาท่ี 15 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ

รถ/ ฯ) 
7 - - 

รวม ครู 31 28 28 

รวมท้ังส้ิน 55 28 28 

   

 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.

(สาขาวิชา) 
รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 5 4 9 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 



ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.

(สาขาวิชา) 
รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 8 7 15 

  

 ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 3 

อาคารอื่น ๆ 14 

รวมท้ังส้ิน 22 

  

 ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 3422849.00 

งบดำเนินงาน 2884377.25 

งบลงทุน 7762002.01 

งบเงินอุดหนุน 11203316.00 

งบรายจายอื่น 3916648.76 

รวมท้ังส้ิน 29189193.02 

 

 

 



2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

 ความรูดี  มีความรูความสามารถทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

สามารถผสมผสานองคความรูท้ังปวง เพื่อนำไปสูการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีดีตอไป  

 ทักษะเดน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสรางสรรคพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ และได

มาตรฐาน  

 เนนคุณธรรม  มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในหนาท่ีรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น   

และมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ  

 นำสังคม  เปนผูนำ และเปนแบบอยางในการนำความรู และเทคโนโลยีมาสรางสรรค และพัฒนา

วิชาชีพของตนเองและสังคม 

 

  อัตลักษณ 

  วินัย สุจริต จิตอาสา 

 

  เอกลักษณ 

  พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีระบบดวยประสบการณจริง 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน 

 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูควบคูคุณธรรม กาวทัน

เทคโนโลยี มีมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ มุงสูสากล ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

 พันธกิจ 

 พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผูเรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง และในระบบทวิภาคี 

 พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในระบบปกติ

และระบบทวิภาคี 

 พันธกิจท่ี 4 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม 

 พันธกิจท่ี 5 สืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 พันธกิจท่ี 6 จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติ 



 พันธกิจท่ี 7 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 พันธกิจท่ี 8 พัฒนาผูเรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ท้ังระบบปกติ และทวิภาคี 

 พันธกิจท่ี 9 สงเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

  เปาประสงค 

  เพื ่อพัฒนาผูเรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง และในระบบทวิภาคี 

  ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมการสรางสรรคและพัฒนามาตรฐานความรูวิชาชีพของผูเรียนใหเปนท่ียอมรับ

ในวงการวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมการสรางและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพไดอยางมั่นใจ  สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวอยางเพียงพอ 

 ยุทธศาสตรท่ี  3 สรางความพรอมของปจจัยนำเขาที่มีอยูภายในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมในการ

อำนวยความสะดวกการดำเนินงานตามพันธกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี  4 ระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการดำเนินงานตาม

พันธกิจ 

  กลยุทธ 

  พันธกิจที ่  1 พัฒนาผู  เร ียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรว ิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และในระบบทวิภาคี 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง และในระบบทวิภาคี 

2. กลยุทธ 

 พันธก ิจท ี ่  1 พัฒนาผ ู  เร ียนในระบบการศ ึกษา อาช ีวศ ึกษา ระด ับประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และในระบบทวิภาคี  มีจำนวน 5 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 เพิ่มคุณภาพผูเรียนดานความรู ดานทักษะ และการประยุกตใชดานคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  2.1.1 เปาประสงค ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีความรูทักษะการประยุกตใชและมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถศึกษาตอหรือมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  2.1.2 แผนงานโครงการ 

   1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   2) โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 

   3) โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

   4) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET 



   5) โครงการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียนดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในศตวรรษท่ี 21 

   6) โครงสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ลานธรรม ลานวิถีไทย 

                        7) โครงการสรางผูประกอบการใหมและอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของผูเรียนท่ีผานการอบรม 

   2) รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีติดตามได 

   3) รอยละของผูเรียนท่ีผานการปจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา 

   4) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

   5) รอยละของผูเรียนมีภาพลักษณเชิงบวกและทักษะชีวิตของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

   6) รอยละของผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เห็นคุณคา 

และความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา 

                        7) รอยละของผูเรียนเขารวมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

  2.2.1 เปาประสงค มีจำนวนรายวิชาที ่พ ัฒนาหรือปร ับปร ุงรวมกับหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการท่ีทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานครบทุกสาขาวิชา 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ 

   2) โครงการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

หนวยงาน ท่ีผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละ สาขางานที่เปดสอนมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะรวมกับสถาน

ประกอบการโดยมกีารสำรวจความตองการ หรือความจำเปนในการพัฒนาไมเกิน 5 ป ไปใชจัดการเรียนการ

สอนอยางนอย 1 รายวิชา 

   2) จำนวนสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) มีจำนวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา

แมคคาทรอนิกสและหุนยนต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน 

 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการและรูปแบบตางๆ อยางมีคุณภาพ 

  2.3.1 เปาประสงค ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 



  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเชื่อม

ดวยหุนยนต ตามโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

   2) โครงการใชส่ือการเรียนการสอนจัดการเรียนรู 

   3) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

   4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Portfolio 

  2.3.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานเช่ือม

อารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเช่ือมดวยหุนยนต เพื่อการเช่ือมซอมบำรุงช้ินสวนตาง ๆ 

   2) รอยละของครูผูสอนทุกรายวิชาใชส่ือประกอบการจัดการเรียนรู 

   3) รอยละของผูเรียนรูจักประดิษฐคิดคนผลงานส่ิงประดิษฐ 

   4) รอยละของครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในการจัดทำ E-Portfolio 

 

 2.4 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

  2.4.1 เปาประสงค มีจำนวนสาขาวิชาที ่เปดสอนระบบทวิภาคีตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานไมนอยกวา 3 แผนกวิชา 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

   2) โครงการพัฒนาแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ 

   3) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 

  2.4.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนสาขาวิชาท่ีเปดสอนระบบทวิภาคี 

   2) โครงการพัฒนาแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ 

   3) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 

 

 2.5 กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.5.1 เปาประสงค ผูสำเร็จการศึกษาทุกระดับผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนอง

ความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

  2.5.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.5.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนสถานประกอบการท่ีรวมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   2) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



 2.6 กลยุทธท่ี 6 สงเสริมสนับสนุนการเขารวมแขงขันทักษะหรือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

  2.6.1 เปาประสงค ผูสำเร็จการศึกษาผานการรองรับสมรรถนะวิชาชีพจากหนวยงาน/องคกร

ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

  2.6.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

  2.6.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนผูเรียนท่ีเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด 

 

 พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มีจำนวน 5  

กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑท่ีกำหนด 

  2.1.1 เปาประสงค ครูและบุคลากรทุกคนท่ีไดรับการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และการจัดทำแผนการ

พัฒนาตนเองรายบุคคลสำหรับครูวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

   2) โครงการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

   3) โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของครูท่ีประเมินตนเองตามแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 

13 ตัวช้ีวัดและทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

   2) รอยละของบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามบทบาทหนาท่ีสอดคลองกับผล

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   3) รอยละของครูและบุคลากรเขาอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ดานวิชาการหรือ

วิชาชีพทีตรงสาขาหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอปตอคน 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

  2.2.1 เปาประสงค สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอื้อตอการจัดการเรียนรู

ของนักเรยีน นักศึกษาและประชาชน 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 



   2) โครงการปรับปรุงหองเรียนรูเทคโนโลยี 

   3) โครงการจัดหาครุภัณฑและพัฒนาแผนกวิชา 

   4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 

   1) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสถานศึกษาดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และ

อาคารของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย 

   2) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหองเรียน/หองปฏิบัติการ/โรงฝกงานทันสมัยใน

การจัดการเรียนการสอน 

   3) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอครุภัณฑส่ือการเรียนการสอนในการจัดการเรียน

การสอน 

   4) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสถานศึกษาในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา

ใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย 5 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  

1. มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 2. มีการกำหนดสิทธิการเขาถึงระบบ

ฐานขอมูลอยางชัดเจน 3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-virus เพื่อปองกันไวรัสและกำจัดไวรัสในเครือลูกขาย  

4. มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน 5. มีการสำรองฐานขอมูลอยางสม่ำเสมอ 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 บริหารจัดการสถานศึกษาดวยกระบวนการมีสวนรวม 

  2.3.1 เปาประสงค สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

โดยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการความรวมมือกับหนวยงาน ชุมชนหรือสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 

   2) โครงการ Fix it - จิตอาสา 

                        3) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอม

เขาสูตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Cener) 

  2.3.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนหนวยงาน ชุมชนหรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   2) จำนวนครั้งในการเขารวม 

 2.4 กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมใหเปนรูปธรรม 

  2.4.1 เปาประสงค สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

โดยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 



   1) โครงการฝกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษาโดยใช

กระบวนการลูกเสือ Online ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

                        2) โครงการฝกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญชอสะอาด Scout For PNICC  

                        3) โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา PNICC (Fix it - จิตอาสา) 

  2.4.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของครู บุคลากรและผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

 

 2.5 กลยุทธท่ี 5 พัฒนางานประกันคุณภาพใหเปนระบบและเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

  2.5.1 เปาประสงค สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

โดยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

  2.5.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

   2) การประชุมสรางความตระหนักและความเขาใจระบบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

   3) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด 

  2.5.3 ตัวช้ีวัด 

   1) ระดับคุณภาพจากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในระบบปกติ

และระบบทวิภาคี 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อพัฒนาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในระบบปกติและ

ระบบทวิภาคี 

2. กลยุทธ 

  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในระบบปกติ

และระบบทวิภาคี มีจำนวน 2 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐใหแกครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน 

  2.1.1 เปาประสงค ครู บุคลากร และผูเรียน สรางผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐนำไปใช

ประโยชน 



  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐคนรุนใหม/โครงงานนักเรียน นักศึกษา 

   2) โครงการเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของครูผูสอน บุคลากร 

และผูเรียน 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของครูท่ีดำเนินการ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน 1 ช้ิน/เรื่องตอภาคเรียน 

   2) จำนวนชิ้นประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยของครูผู สอน บุคลากรและ

ผูเรียน 

   3) จำนวนครั้ง / ชองทางในการเผยแพรผลงาน 

 2.2 กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนใหครู บุคลากรและผูเรียนผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ 

  2.2.1 เปาประสงค สถานศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐจากครู บุคลากรและ

ผูเรียน ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐคนรุนใหม/โครงงานวิทยาศาสตร 

   2) โครงการเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของครูผูสอน บุคลากร

และผูเรียน 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนชิ้นงานและความสำเร็จของผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐที่นำไปใช

ประโยชน 

   2) จำนวนครั้ง/ชองทางในการเผยแพร 

 

 พันธกิจท่ี 4 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจท่ี 4 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม มีจำนวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 สรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

  2.1.1 เปาประสงค มีบุคคล ชุมชน และองคกรตางๆ ยินดีใหความรวมมือกับ สถานศึกษา เปนไป

ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการหาผูเช่ียวชาญภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

   2) โครงการสรางผูประกอบการใหมและอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

   3) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหพรอมเปนผูประกอบการ 



   4) โครงการจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา 

   5) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

   6) โครงการอาชีวะบริการ 

   7) โครงการอาชีวะอาสา ชวงเทศกาล 

    

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนครั้งและความสำเร็จของบุคคล ชุมชนและองคการตางๆ ที่ใหความรวมมือ

เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละโครงการท้ังเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

   2) จำนวนครั้งตอภาคเรียน 

   3) จำนวนของผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

   4) จำนวนทุนตอผูเรียนท้ังหมด 

   5) รอยละของผูเรียนท้ังหมด 

   6) ความพึงพอใจของผูเรียนและผูรับบริการ 

 2.2 กลยุทธที ่ 2 สรางเครือขายชุมชนวิชาชีพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู สู ชุมชนการพัฒนาผูเรียน 

สถานศึกษาและชุมชน 

  2.2.1 เปาประสงค ผูเรียน และประชาชนมีความรูและทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปใชประโยชน

ในชีวิตประจำวันไดจำนวนครั้งและประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

   2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน 

   3) โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

   4) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

   5) โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E to E) 

                        6) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเช่ือมอารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเช่ือมดวย

หุนยนต ตามโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 

   1) ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 

   2) จำนวนสาขาวิชาท่ีออกใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

   3) จำนวนผูเรียนท่ีผานการฝกอบรม 

   4) ระดับความพึงพอใจ 

   5) จำนวนผูเรียนท่ีผานการฝกอบรม 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการสรางผูประกอบการรายใหม 



  2.3.1 เปาประสงค เปนศูนยกลางผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพสอดคลองกับบริบทหรือวิถี

ชุมชน 

  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

   2) โครงการ One Product One College 

   3) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 

  2.3.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

   2) จำนวน ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของวิทยาลัย 

   3) จำนวนของผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

 

 พันธกิจท่ี 5 สืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปญญาของทองถ่ิน 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปญญาของทองถ่ิน 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจท่ี 5 สืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปญญาของทองถ่ิน มีจำนวน 1 กล

ยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ตามอัตลักษณของสถานศึกษา 

  2.1.1 เปาประสงค นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและ

มรดกทางภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ เชน กิจกรรม

สรางความรูและความเขาใจ, กิจกรรมกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ 

   2) โครงการแขงขันกีฬาระดับสถานศึกษา 

   3) โครงการเตรียมฝกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญชอสะอาด Scout For PNICC 

   4) โครงการฝกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา โดยใช

กระบวนการลูกเสือ Online ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

   5) โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดและส่ือพนันออนไลน 

   6) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   7) โครงการวัยเรียน วัยใส ใสใจคุณธรรม PNICC 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนรางวัลท่ีไดรับและผลสัมฤทธิ์ 



   2) รอยละของครูและบุคลากรและผูเรียนทุกคนไมเกี่ยวของกับอบายมุข 

   3) รอยละของครูและบุคลากรและผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

   4) ไมพบสารเสพติดและอบายมุข 

   5) รอยละของครูและบุคลากรและผูเรียนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   6) รอยละของครูและบุคลากรและนักเรียนไมทุจริตในองคกร 

 พันธกิจท่ี 6 จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติ 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติ 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจท่ี 6 จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติ มีจำนวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธที ่ 1 สงเสริมและพัฒนาเทคนิควิธ ีการสอนของครูใหหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเร ียนสู

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

  2.1.1 เปาประสงค นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูเทคนิควิธีการสอนของครูท่ีหลากหลาย 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Portfolio 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนโครงการฝกอบรมเกี่ยวของกับส่ือการเรียนการสอนจำนวนส่ือการเรียนการสอน

ท่ีไดรับการพัฒนา/แผนกวิชา 

   2) ประสิทธิผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจำนวน

โครงการท่ีพัฒนาเปนกระบวนการเรียนการสอน 

   3) จำนวนรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 2.2 กลยุทธที ่ 2 พัฒนาหลักสูตรตามโครงสรางสาขาวิชาใหมีความสอดคลองมาตรฐานคุณวุฒิดาน

วิชาชีพ 

  2.2.1 เปาประสงค มีหลักสูตรที่สอดคลองตามโครงการสาขาวิชา ทันสมัยตามมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเชื่อม

ดวยหุนยนตตามโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 



   1) จำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนา/สาขาวิชา 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมครูใหมีความชำนาญ เช่ียวชาญตามสาขาวิชาและคุณวุฒิทางวิชาชีพ 

  2.3.1 เปาประสงค ครูมีความรู ความสามารถ ความชำนาญ เชี ่ยวชาญตามสาขาวิชาและมี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการฝกอบรมในสาขาวิชาตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

   2) โครงการสงเสริมการเขาทดสอบของสถาบันคุณวุฒิ 

  2.3.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนของผูผานการอบรม/สาขาวิชา 

 2.4 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหผูเรียนใหผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

  2.4.1 เปาประสงค ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ในการเขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ 

  2.4.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของผูผานเกณฑการทดสอบ 

 

 พันธกิจท่ี 7 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจท่ี 7 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

มีจำนวน 5 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเทาทันเทคโนโลยี 

  2.1.1 เปาประสงค ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงภายนอก 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหพรอมเปนผูประกอบการ 

                        2) โครงการขยายโอกาสการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของจำนวน นักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาดูงาน 

                        2) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 2.2 กลยุทธที ่ 2 ปลุกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหมีคุณลักษณะที ่ตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 



  2.2.1 เปาประสงค ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะพึงประสงคตามความตองการ

ของสถานประกอบการ 

  2.2.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียนดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในศตวรรษท่ี 21  

   2) โครงการฝกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญชอสะอาด Scout For PNICC 

                        3) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูผานเครือขายผูนำดวยกระบวนการทางลูกเสือ 

Scout For PNICC 

                        4) โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา โดยใช

กระบวนการลูกเสือ Online ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

                        5) โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดและส่ือพนันออนไลน 

  2.2.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

 2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการอาชีวศึกษา ฝกอบรมอาชีพในชุมชน 

  2.3.1 เปาประสงค ผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน มีความรูในการเขารวมฝกอาชีพระยะส้ัน 

  2.3.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ันใหกับทหารกองบัญชาการชวยรบท่ี 1 รายวิชา การใช

และบำรุงรักษาเครื่องยนตเพื่อการเกษตร จำนวน 80 คน 

                        2) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพใหกับระชาชมในตำบลบานเซิด รายวิชา

วุนแฟนซี จำนวน 15 คน 

                        3) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพใหกับระชาชมในตำบลบานเซิด รายวิชา

น้ำพริกกากหมู จำนวน 15 คน 

  2.3.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนผูเรียนท่ีเขารับการฝกอบรม 

 2.4 กลยุทธท่ี 4 สรางความรวมมือระหวางชุมชน สถานประกอบการโดยการฝกอบรมทักษะวิชาชีพให

หนวยงานภายในและภายนอก 

  2.4.1 เปาประสงค สถานศึกษารวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน และสถานประกอบการในการฝกอบรม

ทักษะวิชาชีพใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการฝกงาน/ฝกอาชีพ 

  2.4.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนผูเรียนท่ีเขารับการฝกงาน/ฝกอาชีพ 

 2.5 กลยุทธที ่ 5 สงเสริมปลูกฝงใหผู เร ียนมีความรู และทักษะตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 



  2.5.1 เปาประสงค ผูเรียนมีความรูและทักษะตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

  2.5.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการ MOU กับสถานประกอบการ 

  2.5.3 ตัวช้ีวัด 

   1) จำนวนสถานประกอบการท่ีเขารวม MOU/สาขาวิชา 

    

 พันธกิจท่ี 8 พัฒนาผูเรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ท้ังระบบปกติ และทวิภาคี 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ท้ังระบบปกติ และทวิภาคี 

2. กลยุทธ 

 พันธกิจที่ 8 พัฒนาผูเรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งระบบปกติ และทวิภาคี มีจำนวน 1  

กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนในทุกระบบใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  2.1.1 เปาประสงค ผูเรียนในทุกระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงการเสริมสรางและทบทวนความรูกอนสอบ V-NET 

   2) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

   3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื ่อเตรียมความ

พรอมสูการประกอบอาชีพ เชน Word, Excel, Power point, Photoshop, Solid work และอื่นๆ 

   4) โครงการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน/ทักษะวิชาชีพ 

   5) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเชื่อม

ดวยหุนยนตตามโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมติวท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์สอบ V-NET 

   2) รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ครั้งท่ี1) 

   3) ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมท่ีผานเกณฑตามโครงการ 

   4) จำนวนทักษะวิชาพื้นฐาน/ทักษะวิชาชีพ(สาขาวิชา) 

   5) ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมท่ีผานเกณฑตามโครงการ 

 

 พันธกิจท่ี 9 สงเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

2. กลยุทธ 



 พันธกิจท่ี 9 สงเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู มีจำนวน 1 กลยุทธ ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหครูและเจาหนาท่ีอบรมศักยภาพการเรียนรู 

  2.1.1 เปาประสงค ครูและบุคลากรทางการศึกษาศักยภาพดานความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

  2.1.2 แผนงาน โครงการ 

   1) โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Portfolio 

   2) โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาตัวอยาง (OD) 

  2.1.3 ตัวช้ีวัด 

   1) เชิงปริมาณ ครูและบุคลการทางการศึกษา จำนวน 48 คน 

      เชิงคุณภาพ สามารถสรางเพจขอมูลเว็บไซตสวนตัวได 

    

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับ

จังหวัดชลบุรี ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชลบุรี 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานศึกษาธิการ 

  

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องอัดกระปอง

พลังงานแสงอาทิตย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC By 

Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ

เพื่อประโยชนตอสาธารณชน เครื่องไลนกฟงกช่ันแสงและ

เสียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องปน

เอนกประสงค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอเตย

หอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบ

อาชีพ อุปกรณชวยหลบบาวาลว 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวอภิษฎาภรณ เเดนวงดอน  

ครูผูควบคุม การเเขงขัน"ทักษะการพัฒนาระบบพาณิช

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

นายสุชาติ ราชบุรี  

ครูผูควบคุมการเเขงขันทักษะงานตรวจสอบเเละทดสอบ

วัสดุงานเช่ือม 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณัฏฐปวินท กรรไพเราะ  

ครูผูควบคุมการเเขงขันทักษะการออกเเบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายวิษณุ ทองนุช  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะการออกเเบบพัฒนาโปรเเก

รมเเละควบคุมอุปกรณ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นางทัศนีย อรรณพ ณ อยุธยา  

ครูผูควบคุม การเเขงทักษะการเขียนโปรเเกรมควบคุมดวย

โปรเเกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายจิราณุวัฒน พานทอง  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะงานจักรยานยนต 
ชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นายสราวุธ งาบทับ  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะงานยานยนตเเกสโซลีน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายวันชัย ตันติพิพัฒนา  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซล 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

วาท่ีรอยตรีพิมาย จุกสีดา  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะงานประอากาศยานยนต 
รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายสุทัศน ธานีพูน  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็ก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นางสาวฐิติชลญา ดวงคำสี  

ครูผูควบคุม การเเขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงาน

บัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

วาท่ีรอยตรีรณธช จันทราวงษเดชา  

ครูตัวอยาง 
รางวัลอื่น ๆ ชาติ 

สมาคมครูและ

ผูประกอบการวิชาชีพ

ชางเช่ือม 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายสุทัศน ธานีพูน  

รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับท่ี 16 ส่ิงประดิษฐระดับ

อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
บริษัท เอ.พี. ฮอนดา 

จำกัด 

นายณัฏฐปวินท กรรไพเราะ  

รางวัลชมเชย ส่ิงประดิษฐปรเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดาน

นวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมาย

แจงเตือนผานระบบออนไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวฐิติชลญา ดวงคำสี  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 

3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวฐิติชลญา ดวงคำสี  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 

3 ดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั้ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวฐิติชลญา ดวงคำสี  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญเงิน การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 

ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ชลบุรี 

 

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณัฐสิทธิ์ เฉลยสาร  

การเเขงขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

นายอนุวัฒน สวางอารมย  

การเเขงขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)" 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

นายวิรากานต คำมา  

ทักษะงานจักรยานยนต 
ชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายรชานนท เกลาเกล้ียง  

ทักษะงานจักรยานยนต 
ชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นายภูธเนศ เเซเฮง  

ทักษะงานจักรยานยนต 
ชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นายทีปกร เภาโงน  

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 
รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายธงชัย ไพรวนั  

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 
รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายธรณินทร รัตนประสาท  

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 
รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายธนพล คชเเพทย  

ทักาะงานเครื่องยนตเล็ก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นายอภิรักษ รมโพธิ์ชี  

ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นายศุภวิชญ มงคลทรัพย  

ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยเทคนิคบาง

เเสน 

นางสาวเสาวลักษณ สมหอม  

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในบัญชี 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

นางสาวนลินทิพย ชะรุมรัมย  

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในบัญชี 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดชลบุรี 

นายธนวัฒน เเกวคำ  

ทักษะการออกเเบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายวัสชรพงค สิงหวิบูลย  

ทักษะการออกเเบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นางสาวพรสินี นารถชัยภูมิ  

ทักษะการออกเเบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายนทวรรษ เรณูศิลป  

ทักษะการออกเเบบพัฒนาโปรเเกรมเเละควบคุมอุปกรณ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายภาคิม เเซซื้อ  

ทักษะการออกเเบบพัฒนาโปรเเกรมเเละควบคุมอุปกรณ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายรณพี นอยจ่ัน  

ทักษะการออกเเบบพัฒนาโปรเเกรมเเละควบคุมอุปกรณ 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายเหมันต มูลเหลา  

ทักษะการเขียนโปรเเกรมควบคุมดวยโปรเเกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นางสาวพิชามญช เเสนเจริญ  

ทักษะการเขียนโปรเเกรมควบคุมดวยโปรเเกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีว

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร 

นายวราณุวัฒน สมฉุน  

ทักษะงานจักรยานยนตเเกสโซลีน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายอรรณพ คนครอง  

ทักษะงานจักรยานยนตเเกสโซลีน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายวุฒิชัย ธรรมชาติ  

ทักษะงานจักรยานยนตเเกสโซลีน 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายอลงกรณ พิมพศิริ  

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายพีรพัฒน เจียมจันทร  

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

นายอัครพนธ ชมเเสง  

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

  

 



 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายพีรพัฒน เจียมจันทร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องอัดกระปอง

พลังงานแสงอาทิตย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายวุฒิชัย ธรรมชาติ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องอัดกระปอง

พลังงานแสงอาทิตย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายพยัพ ยะหัตตะ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องปน

เอนกประสงค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายอนวัฒน พลาดสำโรง  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องปน

เอนกประสงค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายศุภชัย แสงสุข  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องปน

เอนกประสงค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวสุพรรษา วิเชียร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องปน

เอนกประสงค 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายพีระวฒัน บุญเกาะ  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบ

อาชีพ อุปกรณชวยหลบบาวาลว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายเกษมพันธุ นิยม  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบ

อาชีพ อุปกรณชวยหลบบาวาลว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายเรวัต หวยหงษทอง  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบ

อาชีพ อุปกรณชวยหลบบาวาลว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายอนุชิต สืบชาติ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ

เพื่อประโยชนตอสาธารณชน เครื่องไลนกดวยฟงกช่ันแสง

และเสียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายภูวดล สรอยทอง  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ

เพื่อประโยชนตอสาธารณชน เครื่องไลนกดวยฟงกช่ันแสง

และเสียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายพิพัฒน สมพงษพันธุ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ

เพื่อประโยชนตอสาธารณชน เครื่องไลนกดวยฟงกช่ันแสง

และเสียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายนทวรรษ เรณูศิลป  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายภาคิม แซซื้อ  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายบัญชา เขมทโรนนท  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวพนิดา สวมสิริ  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายธนากร นิภาพรรณ  

รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ตูจดหมายแจงเตือน

ผานระบบไลน V.2 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวเบญญาภา เขียวผม  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวพรรณิภา ผองแผว  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวอรรัมภา เมืองคำ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวน้ำพลอย แดงใส  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวภควดี ปนปา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวจตุพร ใจแกว  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวกชกร แพงไพรี  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาววิภาพร หอมจู  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย หมาลากัญมั๊ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายบัณฑิตย ศรีสวัสด์ิ  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาววริศรา สะเล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวปรญิญา พรมสอาด  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวอทิตยา กางกูล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวสุปรียา เร็วสูงเนิน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวอรุโณทัย ทรงบัณฑิต  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวพัชรวดี บุญแกว  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

นางสาวชลธิชา สะกุมา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย ขาวเกรียบลูกยอ

เตยหอม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวนรศิรา วงศสมัน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวปทมา บุญสวน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวฮุซนี สะเล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายณัฐสิทธิ์ เฉลยสาร  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวเกศกร ฟุงโล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวเบญจวรรณ บุญทา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวอรสา บุญทา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายสาวิทย ศรีดารา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 4 

ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร กระถาง

เพาะชำจากปุยชีวภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวสุทธิดา วัดแจง  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวพิชานันท เดวีเลาะห  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุร)ี 

นางสาวจิราภรณ อุมา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวกัญญา แนนหนา  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวขวัญกมล รุงโรจน  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวจิดาภา ประมงคล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นางสาวสุดารัตน จุมพล  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

นายปยวัฒน พุมบัว  

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 3 

ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย COFFEE PNICC 

By Inthanil Seeds 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร (ชลบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ

ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้  

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี

ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล

สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  



2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคลองก ับความตองการของผู  เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน

ตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษา

ท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

   สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใช

ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 



3.4 การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

   สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ สาขาวิชาไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 กิจกรรมศูนยการเรียนรูชีววิถี อบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

การอบรมหลักสูตรดานใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี การศึกษาเรียนรูในสาขาวิชาชีพตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

 4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1 เชิงปริมาณ จำนวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชาชีพรอบแรก ประจำปการศึกษา 2564 

จำนวน 200 คน 

   1.2 เชิงคุณภาพ รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ประจำปการศึกษา 

2564 คิดเปนรอยละ 95.24 

   1.3 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่มี

ผูเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   2.1 เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ระดับช้ัน ปวช.3 จำนวน 8 คน 

   2.2 เชิงคุณภาพ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

คิดเปนรอยละ 6.06 

   2.3 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ี

ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการอาชีวศึกษา (V-NET) 

      สรุปคุณภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยูในระดับคุณภาพ 

"กำลังพัฒนา" 

 

สรุปประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" 



 4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.1 เชิงปริมาณ  

  1.1.1 จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 53 คน 

        1.1.2 จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสู การเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 3 คน 

  1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่ทำธุรกิจ ไดรับความรู มีรายไดระหวางเรียน และประสบการณ

ทางธุรกิจดีข้ึน พรอมเปนผูประกอบการตอไปในอนาคต 

   1.3 ผลสะทอน วิทยาลัยฯ ไดแกปญหาในเรื่องของความอยากจน ของนักเรียน นักศึกษา ที่ไดเขามา

เรียนในสถานศึกษา และสงเสริมความพรอมทางอาชีพ เมื่อนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 สรุปคุณภาพ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยูในคาคะแนน 

1 ระดับคุณภาพ "กำลังพัฒนา" 

 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 2.1 เชิงปริมาณ จำนวนผัูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 14 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         2.2.1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ปวช.)” ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

         2.2.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)” ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

         2.2.3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานฝกฝมือ” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับ

จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

         2.2.4 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการวัดละเอียด” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ระดับจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

         2.2.5 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกพัฒนาโปรแกรมและควบคุมอุปกรณ (ปวช.)” 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

(ชลบุรี) 

        2.2.6 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนกิส (ปวส.)” ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) 



         2.2.7 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะดาน Industrial internet of things (IIOT) แบบ

เขมขน สำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา ไดทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน และ จำนวนเงิน 

15,000 บาท  ณ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ (สอศ.)   

 2.3 ผลสะทอน ผลการประเมินมีคาคะแนนท่ี 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ วิทยาลัยควรพัฒนาทักษะความรู

ของนักเรียนใหมากข้ึน 

 สรุปคุณภาพ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ อยูในคาคะแนน 4 ระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 

        สรุปประเด็นการประเมินท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ดี " 

 

 4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การดูแลแนะแนวผูเรียน 

    1.1 เชิงประมาณ การดูแลผูเรียนตั้งแตแรกเขาจบการศึกษา โดยผูเรียนเริ่มเขาศึกษาในปการศึกษา 

2562 และสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 คิดเฉล่ียรวมทุกแผนกในระดับ ปวช. 69.42 เปอรเซ็นต และ 

ระดับ ปวส. 74.36 เปอรเซ็นต จากยอดผูลงทะเบียนเรียน 

    1.2 จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหวงดังกลาว มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. อยู

ที่ 69.42 เปอรเซ็นต และระดับ ปวส.ที่ 74.36 เปอรเซ็นต โดยเฉลี่ยอยูที่ 70.77 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในระดับ

คุณภาพ ดีเลิศ 

    1.3 ผลสะทอน ผลผลิต และผลรับที่เกิดขึ้นที่อยูในเกณฑดี แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของครูผูสอนท่ี

ดูแล และแนะแนวผูเรียน เปนอยางดีถึงจะมีชองดังกลาวจะมีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพราะอยูใช

วงโรคระบาดโควิด-19 ครูผูสอนตองใชความรู ความสามารถในทุกดานโดยเฉพาะดาน IT ในการจัดการเรยีน

การสอนจนทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเกณฑ "ดีเลิศ" 

       สรุปคุณภาพ การดูแลและแนะแนวผูเรียน อยูในระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   2.1 เชิงปริมาณ จำนวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จำนวน 692 คน 

   2.2 เชิงคุณภาพ ผลการประเมินองคการมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ไดผลการประเมิน คือ องคการมาตรฐานดีเดน เหรียญทอง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   2.3 ผลสะทอน ผูเรียน ผู ปกครอง ชุมชน เกิดความภูมิใจ และเปนคุณคาในการมีสวนรวมของการ

ปฏิบัติกิจกรรม จนไดรับรางวัลตางๆ พรอมท้ังไดรับความไววางใจจากผูปกครองชุมชนและสังคม และผูเรียนมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 สรุปคุณภาพ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 



3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

    3.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส. สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยทุก ๆ ป

การศึกษา และมีงานทำ 90.60 เปอรเซ็นต 

    3.2 เชิงคุณภาพ มีการติดตามจากสถานประกอบการณ ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาได

ตามท่ีสถานประกอบการคาดหวัง 

    3.3 ผลสะทอน นำผลที่ไดจากการติดตาม  การปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา นำมาพัฒนาเพื่อ

มุงหวังใหนักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณภาพตามท่ีสถานประกอบการคาดหวังในปตอไป 

 สรุปคุณภาพ การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 สรุปประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ อยูใน

ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

  2) จุดเดน  

 1.  การดำเนินกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และสถานการณตางๆ หรือตาม

นโยบายที่ไดรับ การเขารวมกิจกรรมชุมชน สังคม จินอาสา การบริการ ตามสาขาวิชาชีพ และการหารายได

ระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา ผูเรียนจบไปแลว สามารถประกอบอาชีพได 

 2. นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถ และเกิดทักษะ ในการทำธุรกิจ ท่ีดำเนินการ และสามารถ

สรางรายไดชวยเหลือตัวเอง ระหวางเรียน 

 3. ผูบริหารสนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

 4. ผูสำเร็จการศึกษาใหความสำคัญตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 5.  ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งแนวคิดไปในการเดียวกัน และผูบริหารสนับสนุนในการดำเนินการแกบุคลากรภายใน

สถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

 6. มีการจัดทำแบบติดตามการมีงานทำ รูปแบบฟอรมแบบออนไลน เพื่อสงใหกับครูที ่ปรึกษา และ

นักเรียน นักศึกษา 

 7. มีแผนและเปาหมายของการจัดกิจกรรม ท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีอัตลักษณท่ีดี "วินัย สุจริต 

จิตอาสา" 

 

 3) จุดท่ีควรพัฒนา  

 1.   การติดตามขอมูลการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษารวมถึงการศึกษาตอทำไดยากเนื่องจากมีผูเรียน

จบการศึกษาแจง ขอมูลการติดตอจะเปล่ียน เชน ท่ีอยูเบอรโทรศัพท จึงติดตามยาก 

 2.  ควรสงเสริมผูเรียนในการเขาทดสอบเพื่อใหมีผลทางการทดสอบท่ีสูงข้ึน 

 3.  ควรเริ่มฝกทักษะของนักเรียน นักศึกษา ต้ังแตแรกเขาการศึกษาเพื่อท่ีนักเรียนจะไดมีประสบการณ 

 4.  งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจใหสมบูรณ 



 5.  ไมมีเวลาท่ีจะดำเนินการธุรกิจเพราะนักเรียน นักศึกษามีช่ัวโมงเรียนมาก 

 6.  การจัดเก็บขอมูลหลักฐานตามกระบวนการ PDCA จนไดมาของผลงานรางวัลตางๆ หลังปฏิบัติ

กิจกรรม 

 7.  เนนการจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถนำไป ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 8.  ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมควรมีแผนและเปาหมายใหมีรางวัลจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 9. การบูรณาการดานคุณธรรม จริยธรรม เขาในทุกรายวิชา ใหกับผูเรียน 

 10.  ควรใชวิธีการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ท่ีไดงานทำตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 1.  ประสานแผนกวิชาในการใหขอมูลและทำความเขาใจในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 2. ปรับเพิ่มรายวิชา หรือบูรณาการดานคุณธรรม และจริยธรรม ใหกับผูเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษาไป 

และจะไดสามารถทำงานรวมอยูกับสังคมไดอยางมีความสุข 

 3. สงเสริมสนับสนุนใหดำเนินกิจกรรมโครงการท่ีจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพตามสาขาเพื่อมีผลทุก

กิจกรรม 1 โครงการ ควรมีรางวัลหรือเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมกิจกรรมท่ีชัดเจน 

 4. ควรจัดเวลาใหนักเรียน นักศึกษา ไดลงมาทำธุรกิจ ท่ีดำเนินการอยางเหมาะสม 

 5. ครูควรใหโอกาสนักเรียนไดรวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมอาชีพ  

 6. ประสานครูท่ีปรึกษาเพื่อชวยในการติดตามขอมูลการมีงานทำของผูจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาไป

แลว 1 ป เนื่องจากครูท่ีปรึกษาจะมีกลุมไลน เพื่อพูดคุยกับนักเรียน 

 7. กอนนักเรียน นักศึกษา เขียนรองขอจบการศึกษา จะตองผานงานแนะแนวดวย เพื่อแจงขอมูลการมี

งานทำ/หรือการเรียนตอ 

 8. เพื่อเพิ่มความตระหนักการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและสรางแรงจูงใจใหสูงข้ึน 

 

 สรุปประเด็นการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค อยู

ในระดับคุณภาพ "ดี" 

 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    1.1 เชิงปริมาณ รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ รอยละ 100 



    1.2 เชิงคุณภาพ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูในระดับ "ยอด

เยี่ยม" 

    1.3 ผลสะทอน หลักสูตรตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน แผนกวิชามี

การประสานงานกับสถานประกอบการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม 

   2.1 เชิงปริมาณ จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 14 แผนกวิชา 

   2.2 เชิงคุณภาพ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 100 

   2.3 ผลสะทอน นักเรียน นักศึกษา ที ่ไดร ับการศึกษาตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     สรุปคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   1.1 เชิงปริมาณ รอยละของแผนการจัดการเรียนสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ รอยละ 100 

   1.2 เชิงคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับ "ยอดเยี่ยม" 

   1.3 ผลสะทอน แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญสามารถทำใหผูเรียนปฏิบัติตามวิชาชีพได 

 สรุปคุณภาพ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

   2.1 เชิงปริมาณ จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและ

นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 31 คน 

   2.2 เชิงคุณภาพ รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 



   2.3 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี ่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน 

 สรุปคุณภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

3. การจัดการเรียนการสอน  

 3.1 เชิงปริมาณ  

        3.1.1 จำนวนครูผูสอนทำหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

100 

        3.1.2 จำนวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

100 

        3.1.3 จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 

        3.1.4 จำนวนครูท่ีใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 

        3.1.5 จำนวนครูผูสอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 

   3.2 เชิงคุณภาพ รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

   3.3 ผลสะทอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาเพิ่ม

ความรู 

 สรุปคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 4.1 เชิงปริมาณ  

       4.1.1 จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 31 คน 

        4.1.2 จำนวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน 

จำนวน 31 คน 

        4.1.3 จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู จำนวน 31 คน 

        4.1.4 จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน จำนวน 31

คน 

        4.1.5 จำนวนครผููสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่นๆ จำนวน 31 

คน 



    4.2 เชิงคุณภาพ รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน รอยละ 100 

    4.3 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหาร

จัดการช้ันเรียน และมียอดนักเรียนออกกลางคันนอยลง 

 สรุปคุณภาพ การบริหารจัดการช้ันเรียน อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม"  

 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

    5.1 เชิงปริมาณ 

        5.1.1 จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 31 คน 

        5.1.2 จำนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ช่ัวโมงตอป จำนวน 31 คน 

        5.1.3 จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 28 คน 

        5.1.4 จำนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 31 คน       

    5.2 เชิงคุณภาพ รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 98.06 

    5.3 ผลสะทอน จากการที่ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

สงผลใหสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ไดครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ 

 สรุปคุณภาพ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

    6.1 เชิงปริมาณ ระบบกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตภายในช้ันเรียน สาขาวิชาชางยนต จำนวนหองเรียน 

3 หอง จำนวนหองปฏิบัติการ 1 หอง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จำนวนหองเรียน 5 หอง หองปฏิบัติการ 3 

หอง สาขาวิชาชางไฟฟา จำนวนหองเรียน 6 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จำนวน

หองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวนหองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 

4 หอง สาขาวิชาการบัญชี จำนวนหองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง สาขาวิชาโลจิสติกส จำนวน

หองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง จำนวนหองแผนกวิชาสามัญ จำนวนเรียน 8 หอง 

    6.2 เชิงคุณภาพ ความเสถียรของระบบอินเตอรเน็ตภายในช้ันเรียน 

    6.3 ผลสะทอน เพื่อพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดครอบคลุมท่ัวท้ังช้ันเรียน  

       สรุปคุณภาพ การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูใน

ระดับคุณภาพ "กำลังพัฒนา" 

 

       สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยู ในระดับ

คุณภาพ "ดีเลิศ" 

 



 4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน

การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.1 เชิงปริมาณ  

       1.1.1 มีขอมูลพื้นฐานท่ีจำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ประเภท 

       1.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

       1.1.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

   1.2 เชิงคุณภาพ  

        1.2.1 ความเสถียรของระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย 

        1.2.2 มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1.2.3 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.3 ผลสะทอน สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย โดยการใชระบบ RMS2021, ศธ.02 ออนไลน, Gmail ฯลฯ  

 สรุปคุณภาพ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับ

คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

2. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

    2.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน

และผูรับบริการ 

   2.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ และแหลงการเรียนรู อยางตอเนื่อง  

   2.3 ผลสะทอน สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ และแหลงการเรียนรู อยางตอเนื่อง มีผลการประเมินอยูในระดับ "ยอดเยี่ยม" 

 สรุปคุณภาพ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม อยูในระดับคุณภาพ 

"ยอดเยี่ยม" 

 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

    3.1 เชิงปริมาณ ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานในสถานศึกษา คือ มีระบบสงกำลัง ระบบ

ควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ระบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใชเพียงพอ

ตอความตองการ มีถนน ชองทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 



ระบบกำจัดขยะ ระบบการสื่อสารภายในภายนอก และระบบรักษาความปลอดภัย โดยการติดตั้งระบบกลอง

วงจริปดท่ัวท้ังสถานศึกษา 

    3.2 เชิงคุณภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑและขอมูลในการตรวจสอบ 

    3.3 ผลสะทอน มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ตรงตามขอกำหนด เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับ

ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

 สรุปคุณภาพ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

    4.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมตอผูเรยีน 

จำนวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 459 คน 

    4.2 เชิงคุณภาพ  

          4.2.1 นักเรียน นักศึกษามีแหลงศึกษาหาความรูเพิ ่มเติม จากศูนยวิทยบริการและหองสมุด 

จำนวน 38 คน   

          4.2.2 จำนวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 สาขาวิชา 

          4.2.3 จำนวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือส่ืออุปกรณหองเรียนเฉพาะทาง จำนวน 7 สาขาวิชา 

    4.3 ผลสะทอน นักเรียน นักศึกษามีแหลงศึกษาความรูนอกเหนือจากท่ีทางแผนกวิชามีให 

 สรุปคุณภาพ แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   5.1 เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีการใชงานของสถานศึกษา อยู

ท่ี 100 Mbps 

   5.2 เชิงคุณภาพ  

         5.2.1 ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

         5.2.2 มีผูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการขอมูลการเขาถึงขอมูลระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใชขอมูล 

         5.2.3 มีสารนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระบบ RMS 2021  

         5.2.4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการนอกสถานศึกษา เชน ศธ.02 ออนไลน, 

ระบบ GFMIS, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

   5.3 ผลสะทอน ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ต และความเร็วสูงเพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับ 5 

 สรุปคุณภาพ ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูใน

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 



      สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสู การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

   1.1 เชิงปริมาณ สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 7 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 

7 สาขาวิชา     

   1.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการกำหนดการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ รวมถึงตลาดแรงงาน 

   1.3 ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 สรุปคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.4 ดานนำนโยบายสูการปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 2) จุดเดน  

 1.  สัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถใชงานไดครอบคลุมทั่วทั้งสถานศึกษา และมีการรองรับเทคโนโลยี

ความผิดปกติของระบบอินเตอรเน็ตผานทางแอพพลิเคช่ัน บนโทรศัพทมือถือ 

 2. สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนา ซอมแซม ปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และดูแล

สภาพแวดลอมใหสวยงาม ถูกสุขลักษณะ และมีส่ิงอำนวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามที่กำหนดครบ และสามารถแกไข

ปญหาไดทันเวลาเพื่อไมใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียตอผูใชบริการ 

 4. สถานท่ีมีความกวางขวาง สะอาด เหมาะแกการหาความรู 

 5. สถานศึกษาสรางภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม ชุมชน องคกรตาง ๆ 

 

 3) จุดท่ีควรพัฒนา  

 1.  การรักษามาตรฐานของระบบใหมีความเสถียรอยูเสมอ 

 2. งบประมาณในการจัดสรร 

 3. ควรมีหนังสือท่ีทันสมัยทันตอเหตุการณ มีระบบท่ีชวยสืบคนหนังสือ 

 4. พัฒนาภาคีเครือขายใหมีศักยภาพดียิ่งข้ึน 



 4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 1.  สถานศึกษามีการสรางเครือขายแลกเปล่ียนทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาหลายรูปแบบ 

 2. ควรมีระบบอินเตอรเน็ต และเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับการสืบคนขอมูล จากแหลงเรียนรู และศูนย

วิทยบริการ 

 

 สรุปมาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   1.1 เชิงปริมาณ  

       1.1.1 มีการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       1.1.2 มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2561-2564) 

       1.1.3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำป 

       1.1.4 มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.2 เชิงคุณภาพ  

       1.2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  

       1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      

   1.3 ผลสะทอน  

 สรุปคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

2. การระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการเรียนการสอน 

 2.1 เชิงปริมาณ  

         2.1.1 สถานศึกษามีโครงการในการระดมทรัพยากร จำนวน 4 โครงการ 

         2.1.2 สถานศึกษามีรวมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 4 สถานประกอบการ 

    2.2 เชิงคุณภาพ  

         2.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีสถานประกอบการรองรับในการศึกษา 

         2.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีการเรียนรวมกับครูภูมิปญญาทองถ่ิน 

         2.2.3 ครูภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวน 1 คน 

    2.3 ผลสะทอน  



  2.3.1 นักเรียน นักศึกษา มีสถานประกอบการรองรับเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา 

  2.3.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชน ทุนการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑจากองคกร หรือ

หนวยงานภายนอก 

         2.3.3 การทำ MOU กับหนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ เพื่อสงผู เรียนไปฝกงาน/ฝก

อาชีพ 

 สรุปคุณภาพ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   3.1 เชิงปริมาณ จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชน และจิตอาสา จำนวน 4 กิจกรรม/โครงการ 

   3.2 เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูในระดับคุณภาพ "ยอด

เยี่ยม" 

   3.3 ผลสะทอน ชุมชนใหความไววางใจ เช่ือมั่น วิทยาลัย ในการสงบุตรหลานมาเรียน นักเรียน นักศึกษา 

ไดนำความรูท่ีไดเรียน นำไปใชใหเกิดประโยชน และฝกพัฒนาฝมือ 

 สรุปคุณภาพ การบริการชุมชนและจิตอาสา อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์อยูใน

ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.1.1 ผลผลิต (Output) 

   1. ระดับสถานศึกษา ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ระดับสถานศึกษาท่ี

ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขัน จำนวน 12 ผลงาน ไดแก  

   1. เครื่องอัดกระปองพลังงานแสงอาทิตย   

          2. เครื่องไลนกดวยฟงกช่ันแสงและเสียง   

          3. PhanatBotCovid-19 (หุนยนตหมอขาว)   

          4. กลองกำจัดเช้ือโรคในธนบัตร   

          5. ข้ีเล่ือยจากผักตบชวา   

          6. ตูจดหมายแจงเตือนผานระบบ Online   

          7. อุปกรณหลบบาวาลว   

          8. เครื่องปนเอนกประสงค  



          9. หมาลากันมั้ย   

          10. ขาวเกรียบลูกยอเตยหอม   

          11. COFFEE PNICC BY INTHANIL   

          12. กระถางเพาะชำจากปุยชีวภาพ 

       2. ระดับภาค ผลงานสรางสรรค การพัฒนาทักษะดาน Industrial Internet of Things แบบ

แขงขันโครงการโดยการพัฒนานวัตกรรมเขาไปใชในสถานประกอบการ 

       3. ระดับชาติ นวัตกรรมส่ิงประดิษฐและผลงานสรางสรรค 

           3.1 โครงการประกวดบรรจุภัณฑทดแทนถุงเพาะชำกลาไมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

           3.2 ฮอนดารถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ปท่ี 24/2565 

  4. ครูดำเนินการสอนควบคูกับการสราง และพัฒนาผูเรียน 

 

 1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

       1. ระดับสถานศึกษา นวัตกรรมของผู เร ียน จำนวน 12 ผลงานไดร ับการคัดเลือกระดับ

สถานศึกษา และเขาประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ 1 

รางวัล รางวัลชมเชย 8 รางวัล และไดเขารวม จำนวน 3 รางวัล  

       2. ระดับภาค ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโครงการ Industrial Internet of Things 

แบบแขงขันโครงการโดยการพัฒนานวัตกรรมเขาไปใชในสถานประกอบการ จำนวน 30,000 บาท 3 รางวัล 

และ 15,000 บาท 1 รางวัล 

       3. ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรจุภัณฑทดแทนถุงเพาะชำกลาไมท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไดรับรางวัลอันดับท่ี 16 ในการแขงขันฮอนดารถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง 

       4. วิจัยในช้ันเรียนครู จำวน 33 ผลงาน 

 

 1.1.3 ผลสะทอน (Impact) 

 การจัดการระบบความคิดของผูเรียน ใหสรางสรรคผลงาน และไดรับรางวัล เปนผลงานเชิงประจักษ 

       สรุปคุณภาพ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย อยูในระดับ

คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์อยูใน

ระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 2) จุดเดน  

   1.  นักเรียน นักศึกษา มีสถานประกอบการรองรับเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในการทำงาน 

  2. การพัฒนาผูเรียนใหมีการลำดับความคิดอยางเปนระบบ  



  3. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4. แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2561-2564) 

  5. การทำแผนปฏิบัติการประจำป 

  6. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 3) จุดท่ีควรพัฒนา  

   1. แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคใหสามารถ ตอบโจทยปญหา 

  2. ควรจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป อยางตอเนื่อง (2565-2569) 

 4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

   1. ควรจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป อยางตอเนื่อง (2565-2569) 

 

    สรุปประเด็นการประเมินมาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได 100 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 

100 
100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 
3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได 17 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 68.00 



ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได 93 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได 13 



ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรยีนการ

สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได 77 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  



ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม 
2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 65 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได 30 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 45 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 
3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได 6 

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
รอยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 95.45 

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 97.89 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.24 

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 85 

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.96 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอย

ละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

6.1 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

6.1.1 การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1.1 ผลผลิต (Output) 

  1.1.1.1 นักเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตร ระดับ ปวช.3 จำนวน 15 คน 

  1.1.1.2 นักเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตร ระดับ ปวช.2 จำนวน 17 คน 

  1.1.1.3 นักเรียนหลักสูตรระยะส้ัน เส้ือสูทซาฟารีปกเช๊ิต กางเกงบุรุษเบ้ืองตน 15 คน 

  1.1.1.4 หลักสูตรใบอนุญาตรับรถภาคทฤษฎี หลักสูตร 5 ช่ัวโมง จำนวน 174 คน 

  1.1.1.5 หลักสูตรใบอนุญาตรับรถภาคทฤษฎี หลักสูตร 1 ช่ัวโมง จำนวน 21 คน 

 1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 ผูเขารับการอบรมแตละหลักสูตรมีความรู ความสามารถตามหลักสูตรท่ีเขารับการอบรม 

 1.1.3 ผลสะทอน (Impact) 

 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการเรียนรวมหลักสูตร เขาศึกษาตอในระดับ ปวส. ของสถานศึกษา 

  สรุปคุณภาพ การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา อยูในเกณฑ ดีเลิศ 

 

1.2 จุดเดน 

 1.2.1. มีนักเรียนเขารวมโครงการเรียนรวมหลักสูตร สาขาวิชาชางกลโรงงานอยางตอเนื่อง 

 1.2.2 หลักสูตรระยะส้ันตอบสนองความตองการของชุมชน 

 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

 มีความตอเนื่องของแตละหลักสูตร 



1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ใหบุคคลภายนอกไดรับรู 

 

 2) จุดเดน  

  1.  นักเรียน นักศึกษา มีสถานประกอบการรองรับเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในการทำงาน 

  2. การพัฒนาผูเรียนใหมีการลำดับความคิดอยางเปนระบบ  

  3. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4. แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2561-2564) 

  5. การทำแผนปฏิบัติการประจำป 

  6. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 3) จุดท่ีควรพัฒนา  

   1. แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคใหสามารถ ตอบโจทยปญหา 

2. ควรจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป อยางตอเนื่อง (2565-2569) 

 4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

   1. ควรจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป อยางตอเนื่อง (2565-2569) 

 

 สรุปประเด็นการประเมินมาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา

ศึกษา วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ ่มขึ้น โดยมี

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

1.1 ดานความรู 1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการสอนเสริมและทบทวนความรูกอน

สอบ V-NET 

3. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

4. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา (เยี่ยมบานออนไลน) 

5. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

6. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผู เร ียนอาชีวศึกษา PNICC 

(Fix it - จิตอาสา) 

2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ

พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอม

เขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ

และยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix it Center) 

3. โครงการสร างผู ประกอบการใหมและ

อบรมเขียนแผนธุรกิจ 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

4. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนใหพรอมเปนผูประกอบการ 

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อม

อารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการเชื่อม

ดวยหุนยนต ตามโครงการผลิตและพฒันา

กำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

1. โครงการฝกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา โดย

ใ ช  ก ร ะ บ ว นกา ร ล ู ก เ ส ื อ  Online ใ น

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 

2. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผู เร ียนอาชีวศึกษา PNICC 

(Fix it - จิตอาสา) 

3. โครงการอบรมว ัย เร ียน ว ัยใส ใส  ใจ

คุณธรรม PNICC 

4. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการลงนามความรวมมือทางวิชาการ

เพื ่อการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา

ระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยการ

อาชีพพนัสนิคม 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการลงนามความรวมมือทางวิชาการ

เพื ่อการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา

ระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยการ

อาชีพพนัสนิคม 

2. โครงการจัดทำชุดสื ่อชวยสอนในระบบ

ออนไลน 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป 

(2565-2569) 

2. โครงการจ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (MIG) และการ

เชื่อมดวยหุนยนต ตามโครงการผลิตและ

พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) 

2. 2.  โครงการลงนามความร วมม ือทาง

วิชาการเพื่อจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

ระหวาง สถานประกอบการกับวิทยาลัย

การอาชีพพนัสนิคม 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะรักการอานของ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนัส

นิคม 

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู

ผานเครือขายผูนำดวยกระบวนการทาง

ลูกเสือ Scout For PNICC วิทยาลัยการ

อาชีพพนัสนิคม 

3. โครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมชวยสอนเพื่อ

พัฒนากำลังคนสูทักษะเฉพาะกลุมอาชีพ 

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

1. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

2. โครงการขับเคล่ือนพัฒนากำลังคนสูทักษะ

กลุมอาชีพ อากาศยานไรคนขับ 

3. โครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมชวยสอนเพื่อ

พัฒนากำลังคนสูทักษะเฉพาะกลุมอาชีพ 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.4 การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษา 

1.   แผนการเรียน ปการศึกษา 2562 โครงการ

เรียนนวมหลักสูตรอาชีวศึกษา + ม.ปลาย 

(ทวิศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

แผนกวิชาชางกลโรงงาน  

2.   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น วิชา เสื ้อสูท

ซาฟารีปกเช้ิต, วิชา กางเกงบุรุษเบ้ืองตน  

3.   การอบรมหลักสูตรดานใบอนุญาตขับรถ

ภาคทฤษฎี ประจำป 2564 4. ผลการ

ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ภาคกลาง) 

ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 22-26 

พฤศจิกายน 2564  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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