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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   จัดท าขึ้นเพ่ือ
น าเสนอผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  ตามมาตรฐานการศึกษา ของ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน  ๓๔  ตัวบ่งชี้  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพภายในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ และกฎกระทรวงการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ข้อ ๓  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด  และเพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้
สถานศึกษาด าเนินการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน ๕ ด้าน   

โดยเนื้อหาเกี่ยวกับบทสรุปของผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา  ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักในการด าเนินงาน 
วางแผนและพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สู่มาตรฐานการศึกษาที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  อีกทั้งจัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 1.1 ผลสัมฤทธิ ์

 ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2561 

 

ตัวบงชี้ที่ 

มาตรฐานที่  1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

 1  5 4     9 90.00 

 2  5 5 5 4 5 5 29 96.67 

 3  5 4 4 5   18 90.00 

 4  5 4     9 90.00 

 รวม  20 17 9 9 5 5 64 92.86 

 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ระดับตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม”  จํานวน 9  ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ”   จํานวน 5  ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ดี”   จํานวน -   ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ปานกลาง”  จํานวน -   ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “กําลังพัฒนา”  จํานวน -   ตัวบงชี้ 

 1.2. จุดเดน  

 มาตรฐานที่ 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

 - สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน  และตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ  มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ  ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 - สถานศึกษามีผูบริหารที่มีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการบริหารงานแบบกระจาย

อํานาจ  มีการวางแผนในการบริหารคน  งบประมาณ  รวมไปถึงการพัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาอาคาร

สถานที่และระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 3  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 - สถานศึกษาสงเสริมใหครูทําแผนการสอนทุกรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

 - สถานศึกษามีการวางแผนใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนภายใตความรวม

มือกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง 
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 - สถานศึกษามีการดําเนินการใหผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน – นักศึกษา  เขา

รวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ทุกกิจกรรม 

 มาตรฐานที่ 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 - สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อใหสถานศึกษาไดรับการรับรองที่มี

มาตรฐานสากล  

 1.3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 ดําเนินการสงเสริมใหมีวัสดุ  ครุภัณฑ  ตรงกับสาขาวิชา  และเทคโนโลยีในสาขาเฉพาะทางตางๆ  และ

เพ่ิมจํานวนอาคารเรียน  หองเรียน  หองปฏิบัติการใหเพียงพอกับผูเรียน  และเพิ่มปริมาณผูเรียนในระบบ

ทวิภาคีในทุกแผนกวิชาใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี   

 ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางศึกษาคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  และจัดการรายงานการ

บริหารงานภายใตระบบ  PDCA  ดําเนินการในทุกตัวบงชี้ทุกประเด็นใหเปนรูปแบบ  PDCA 

 1.4. ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  และมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ  

เพ่ือเปนการรองรับการเจริญเติบโตในดานธุรกิจ  และการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยการจัดหาชาวตางชาติมา

สอนเพ่ิม  และสนับสนุนใหนักเรียน – นักศึกษาไดแสดงออกดานความรู ความสามารถ ทั้งดานวิชาการ  ดาน

วิชาชีพ  และดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  และจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนปจจุบันดวยวิธีที่หลากหลาย  กําหนดแนวปฏิบัติ   

ในการจัดการเรียน  การสอน  และคุณธรรม  จริยธรรม  ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยางเปนรูปธรรม 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

 ในปการศึกษาที่ผานมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ไดมีการจัดโครงการตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก   ผู

ท่ีมีสวนเกี่ยวของ  และสถานประกอบการ  ไดแก  โครงการความรวมมือกับรัฐ  (MOU)  เอกชน  และ   แหลง

เรียนรูภูมิปญญา  โครงการฝกงาน  โครงการฝกอาชีพ  โครงการพิเศษ  บริการประชาชน  และอาชีวศึกษารวม

ดวยชวยประชาชน  โดยในแตละโครงการ  ไดมีการสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งสถานประกอบการ  

ชุมชน  และประชาชน  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา  และเพิ่มทักษะดานวิชาชีพ

ใหกับนักเรียน – นักศึกษา  ใหมีความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ  ในสายงานอาชีพมากยิ่งขึ้น 

 สาขาวิชาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ  (ทวิภาคี)   

 -  สาขางานเทคนิคยานยนต 

 -  สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (วัชรมาลีน) 

 -  สาขางานผลิตช้ินสวนยานยนต 

 -  สาขางานแมพิมพโลหะ (TBKK)  

 -  สาขางานแมพิมพพลาสติก 

 -  สาขางานขึ้นรูปพลาสติก 

 -  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ (ชินแพค) 
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 -  สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มิชลิน) 

 -  สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG) 

 -  สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil) 

 -  สาขางานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (BMW) 

 -  สาขางานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (SCG) 

 -  สาขางานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (FORD) 

 -  สาขางานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (BOSCH) 

 

 รายชื่อโครงการและกิจกรรมที่นักเรียน – นักศึกษาเขารวมเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

และสถานประกอบการ  ไดแก 

 -  โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ครั้งที่ 3  E to E 

 -  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา  กอนออกฝกงาน  

 -  โครงการนิเทศนักเรียน – นักศึกษา  ออกฝกปฏิบัติงาน 

 -  โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

 -  กิจกกรมประชุมวิชาการ  องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

 -  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 -  โครงการบริการตรวจเช็คและซอมจักรยานในกิจกรรม  Bike ไออุนรัก 

 -  โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร  หมวด 2  หมวด 3  ในชวงเทศการปใหม 

 -  กิจกรรมศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  ตามสถานที่ตางๆ 

 -  กิจการรมงาน  Thai – Austrian Tech  

 -  โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม  พ.ศ. 2562 

 -  โครงการสอนอาชีพระยะสั้น  เพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม  พ.ศ. 2562 

 -  โครงการอาชีวะอาสาชวยลดมลภาวะฝุนละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 

 จากสาขางานที่วิทยาลัยไดจัดการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ  และโครงการหรือกิจกรรม

ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน  มีผลจากการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  

คือ 

  1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการมีการจัดทําแผนการเรียน       เพื่อ

ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  โดยการทําความรวมมือกับสถานประกอบการ  มุงเนนใหผูเรียนมี

ความรูความสามารถทางดานวิชาชีพ 

  2. สถานศึกษามีการดําเนินงานติดตานิเทศการเรียนการสอน  และออกฝกปฏิบัติงานตาม    สถาน

ประกอบการในทุกปการศึกษาอยางนอยปละครั้ง 

  3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนี่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน  และตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ  มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ  

  4. สถานศึกษามนโยบายใหครูผูสอนดําเนินการจัดทําแนวการจัดการเรียนรูและหลักเกณฑการ

วัดผลและประเมินผล  เพื่อแจงใหกับผูเรียนไดรับทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน 
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  5. สถานศึกษามีระบบการรายงานผลการเรียนของผูเรียนใหนักเรียน – นักศึกษา  ผูปกครอง  ได

รับทราบทางระบบ RMS 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีการกําหนดวิสัยทัศนในการทํางาน  คือ  เปนองคกรแหงการเรียนรูสูความเปน

เลิศทางดานวิชาชีพเพ่ือการทํางาน  เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด   

 การสงเสริมทางดานวิชาการ 

  1.  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

  2.  แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

  3.  แขงขันงานลานกีฬาตานยาเสพติด 

  4.  การเปนผูประกอบการ/แผนธุรกิจ 

  5.  กิจกกรมประชุมวิชาการ  องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

 การสงเสริมทางวิชาชีพ 

  1.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  E to E 

  2.  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it center 

  3.  โครงการอาชีวะอาสา 

  4.  โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร  หมวด 2  หมวด 3  

    

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) 

 4.1ความเปนมาและความสําคัญ 

  ตามนโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล 

“ประเทศไทย 4.0” โดยเนนเรื่องการพัฒนาสู “ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็ง

จากภายใน”  ขับเคลื่อนตามแนวความคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” โดยสงเสริมให

ดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) เปนศูนยถายทอด

การเรียนรู  ใหคําแนะนําดานการดูแลรักษา  และซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ  และเครื่องใช

ไฟฟาในครัวเรือน  เสริมสรางใหนักเรียน-นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง  และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถาน

ศึกษากับชุมชน  การดําเนินการดังกลาวสงผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในดานภาพลักษณ  

และความสัมพันธที่ดีตอชุมชนกอใหเกิดประโยชนทุกภาคสวน  โดยในแงของประชาชนไดรับการดูแลรักษา

เครื่องมือ  อุปกรณการประกอบวิชาชีพ  เครื่องใชในครัวเรือน  และพัฒนานวัตกรรมตอยอดผลิตภัณฑชุมชน  

เพ่ือเปนการลดรายจาย  โดยยืดอายุการใชงานของเครื่องมือ  อุปกรณการประกอบวิชาชีพ  เครื่องใชในครัว

เรือน  และเพ่ิมรายไดดวยการอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ยังเปนการ

สงเสริมใหนักเรียนมีจิตอาสา  ชวยเหลือสังคม   

  4.2 วัตถุประสงค  

  1.  เพ่ือบริการซอมบํารุงเครื่องการเกษตร  ยานพาหนะ  อุปกรณการประกอบอาชีพ  เครื่องใชใน

ครัวเรือน และพัฒนานวัตกรรมตอยอดผลิตภัณฑชุมชน 
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  2.  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ใหมีจิตอาสา  และมีทักษะในวิชาชีพที่เขมขน 

  3.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Work integratet 

Learning : WIL)  

  4.3  วิธีการดําเนินงาน. 

  1.  แตงตั้งคณะกรรมการ 

  2.  ประชุมเชิงวางแผนและกําหนดแนวทางการจัดการโครงการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายปฏิบัติการ 

  3.  ประชาสัมพันธกิจกรรม 

  4.  ปฏิบัติการอาชีวะบริการซอมสรางเพื่อชุมชน 

  5.  นิเทศ  และติดตามผลการปฏิบัติงานระวางการปฏิบัติงาน  สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  และรายงาน

ผลแบบ Online 

  4.4 ผลการดําเนินงาน 

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ไดดําเนินการโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค โดยไดบริการวิชาการ 

และวิชาชีพสูชุมชน ซ่ึงโครงการที่ไดดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องเปน คือ โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

(Fix it center) โดยใหบริการและใหการชวยเหลือ  เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการลด

รายจาย  ใหประชาชนมีความรูในการใช  การดูและ  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ  

เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวัน  อีกทั้งยังใหนักเรียน-นักศึกษา  มีทักษะ  ประสบการณ  ในการฝกปฏิบัติ

งานจริง 

 4.5 ประโยชนที่ไดรับ 

  1.  นักเรียน-นักศึกษา  เกิดความชํานาญในวิชาชีพ  และมีจิตอาสารวมสรางประโยชนใหแกสังคม 

  2.  สามารถนําวิชาชีพท่ีเปดสอนมาบูรณาการใหเกิดการเรียน การสอนที่ทันสมัยไดอยางมีคุณภาพ 

  3.  สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชน  ผูเขาใชบริการ  และสถานประกอบการที่รวมดําเนินโครง

การฯ 

  4.  ประชาชนไดรับการชวยเหลือ  ในการซอมแซมเครื่องมือ  อุปกรณการประกอบวิชาชีพและ

เครื่องใชในครัวเรือน  และชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เลขที่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท  ตําบลนาจอมเทียน  อําเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี  

20250

  โทรศัพท 038238398 , 038238527  โทรสาร 038237268

  E-mail Sattahip12@gmail.com  Website www.tatc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

   วันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2506  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ ณ  

บานอําเภอ  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  มีเนื้อท่ีทั้งสิ้น  64 ไร  3 งาน  20 ตารางวา 

วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2512  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และใชชื่อ

ภาษาอังกฤษวา  THAI-AUSTRIAN  TECHNICAL  SCHOOL  และเนื่องจากเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูหางไกล   จากตัว

จังหวัดการเดินทางไมสะดวกทางโรงเรียนจึงจัดใหมีหอพักนักเรียน-นักศึกษา โดยมีหอพัก  2 หลัง  คือ  อาคาร

หอพัก  4 ชั้น  และอาคารหลังไม  ทําใหครู-อาจารยและนักเรียนมีความผูกพัน  รักใครกันเปนอันมาก  ปจจุบัน

การเดินทางสะดวกสบายข้ึน  ประกอบกับจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น  อาคารหอพักจึงไดถูกยกเลิกในปการศึกษา  

2533 

 วันท่ี  11  ตุลาคม   พ.ศ. 2520  กรมอาชีวศึกษาไดจัดพิธีรับมอบอุปกรณใหกับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ    

อยางเปนทางการโดย  Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยผูแทนรัฐบาลออสเตรีย   

เปนผูมอบ  นายภิญโญ  สาธร  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะน้ันเปนผูแทนรัฐบาลไทยเปนผูรับมอบ  วันที่  

2  สิงหาคม  พ.ศ. 2533  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ  สังกัดกองโรงเรียนเปน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา TECHNICAL  COLLEGE  SATTAHIP  

CHONBURI   

 วันท่ี  12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2533  ไดมีการลงนามในบันทึกชวยจํา  ระหวาง  Mr.Hoch  Lenitner  เจา

หนาที่ระดับสูงผูแทนรัฐบาลออสเตรีย  กับนายบุญเทียม  เจริญยิ่ง  อธิบดีกรมอาชีวศึกษาผูแทนรัฐบาลไทย   ใน

โครงการใหความชวยเหลือ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ครั้งที่  2  (พ.ศ.  2533 - 2537)  โดยมี  ฯพลฯ  HE.Dr.Alois  

Mock  รัฐมนตรียาการกระทรวงตางประเทศของออสเตรียเปนสักขีพยาน  โครงการนี้ไดแบงการจัดสงเครื่องจักร

อุปกรณออกเปน  4 ระยะดังนี้ 

   - ระยะที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2533  จัดสงอะไหลและอุปกรณบางอยางมาเพื่อชวยซอม

เครื่องจักร อุปกรณเดิมที่ซ่ึงชํารุดและเพ่ิมเติมอุปกรณและเครื่องจักร  คิดเปนเงิน  2,477,450.62 บาท  และวันที่  

19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2533  มอบเงินจํานวน  991,872.52 บาท  ใหวิทยาลัยฯ  ดําเนินการซื้อเครื่องจักร

อุปกรณภายในประเทศ 

  - ระยะที่  2  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2533  ไดจัดสงอะไหลและอุปกรณเพิ่มเติมเปนเงิน  

8,335,934.74 บาท 
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  - ระยะที่  3  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2539  จัดสงเครื่องจักรอุปกรณ  ที่ทันสมัยเปนเงิน  

8,335,160.66 บาท  และผูเชี่ยวชาญจํานวน  4 คน  มาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ  และแนะนําการใช 

  - ระยะที่  4  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2539  จัดสงเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมในสวนที่เหลือ  

และจะมีผูเชียวชาญมาปฏิบัติหนาที่อีกประมาณ  5-6 คน  และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหมตามโครงการ

ใหความชวยเหลือครั้งท่ี  2  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  คณะผูเชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มาปฏิบัติงานใน

ชวงที่  3  ของโครงการฯ ระหวางวันที่  2  พฤษภาคม  -  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539  มีดังนี้ 

  1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหนาผูเชี่ยวชาญ 

  2. Mr.Kurt  Reiter   ผูเชี่ยวชาญชางหลอโลหะ 

  3. Mr.Christian  Gruber  ผูเชี่ยวชาญเชื่อม 

  4. Mr.Gerhard  Mayer  ผูเชี่ยวชาญชางไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส   

 อีกท้ังในปการศึกษา  2539  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ไดรับเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดน  ฯพณฯ  ทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  ไดมอบโลรางวัลดีเดน  โดยมีนายวิชัย  ปอม

ประเสริฐ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในครั้งนั้นเปนผูรับมอบ  และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ยังไดรับรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในปการศึกษา  2534  ในฐานะสถานศึกษาดีเดนในระดับ

อุดมศึกษาของเขตการศึกษาที่  12  ป พ.ศ. 2536  และเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  

(ปทส.)  หลักสูตร  2 ป  มีฐานะเทียบเทาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเครื่องกล  และเปดสอนในสาขาวิชาเครื่อง

มือกลอีก  1 สาขา  ในปการศึกษา  2537 

 นอกจากน้ีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ยังเปนศูนยการศึกษาของนักศึกษาถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา      (ในขณะ

น้ัน)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งเปดทําการเรียนการสอนตั้งแต     ปการ

ศึกษา  2536  ถึงปการศึกษา  2540  มีทั้งสิ้น  5 สาขา  คือ 

 1. เทคโนโลยีกอสราง 

 2. เทคโนโลยีการผลิต 

 3. เทคโนโลยีเครื่องกล 

 4. เทคโนโลยีไฟฟา 

 5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเขารวมพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณและบุคลากร

ในสถานศึกษาโดยไดรับเงินกูจากสํานักงาน OECF ประเทศญี่ปุน  ซึ่งจะมอบใหกรมอาชีวศึกษาเปนเงินทั้งสิ้น  

1,913.3 ลานบาท  และเงินสมทบจากรัฐบาลไทยอีก  569 ลานบาท  ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปน 1 ใน 10 

วิทยาลัยที่จะมีสวนไดรับเงินจํานวนหน่ึง  จากยอดดังกลาวจะนํามาพัฒนาแผนกชางเทคนิคการผลิต  และชางกล

โรงงานเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาในภาคตะวันออก  ระยะเวลาโครงการตั้งแต  ป พ.ศ.  2537-2541 

ในป พ.ศ.  2548  ตามหนังสือท่ี  ศธ. 0604/038  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  สํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา  ลงวันที่  18  มกราคม  2548  ตามความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการใหจัดตั้งศูนยเครือขายการอาชีวศึกษานานาชาติ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  และใน

ระดับภูมิภาคอีก  3 แหง  โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในการดําเนินการ

จัดตั้งศูนยเครือขายอาชีวศึกษานานาชาติของภาคตะวันออก 
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 เมื่อพ.ศ.  2548  ไดรับยกยองใหเปนสถานศึกษาอาชีวะตนแบบ (Super Model) แหงเดียว  ประเภท

วิทยาลัยเทคนิค  ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  การจัดการศึกษา

  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยูในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมีบริเวณใกลเคียงลอมรอบไปดวยเขต

นิคมอุตสาหกรรม จํานวน 4 แหงดวยกัน คือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จ.ระยอง  นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง,นิคมอุตสาหกรรมบอวิน และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา

  สภาพเศรษฐกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งอยูใกลเมืองพัทยาซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย และเปนที่รูจัก

กันอยางแพรหลาย 

  สภาพสังคม

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สามารถจัดการศึกษาสายอาชีพโดยประสานความรวมมือกับภาคเอกชน ทั้งในระดับ 

ปวช. และ ปวส.

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 1283 0 0 1283

ปวช.2 1050 82 0 1132
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.3 1100 241 0 1341

รวม ปวช. 3433 323 0 3756

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 922 0 922

ปวส.2 853 545 1398

รวม ปวส. 1775 545 2320

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 1065 849 79.72

ปวส.2 958 692 72.23

รวม 2023 1541 76.17

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 1210 789 65.21

ปวส.2 853 658 77.14

รวม 2063 1447 70.14

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 102 102 89

ขาราชการพลเรือน 3 - -

พนักงานราชการครู 17 17 11

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 55 55 47

เจาหนาที่ 49 - -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
4 - -

รวม ครู 174 174 147

รวมทั้งสิ้น 235 174 147

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 10 13 23

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 2 4

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

รวมทั้งสิ้น 15 18 33

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 8

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 5

รวมทั้งสิ้น 18

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 58232735.86
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ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบดําเนินงาน 16894500.00

งบลงทุน 6383344.04

งบเงินอุดหนุน 38634520.00

งบรายจายอื่น 4904544.94

รวมทั้งสิ้น 125049644.84

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  เรียนดี   มีวินัย   ใฝสรางสรรค   ขยันทํางาน   ผสานคุณธรรม

  อัตลักษณ

  ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม 

  เอกลักษณ

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุงผลิตกําลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพสูสากล 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  เปนองคกรแหงการเรียนรูสูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพเพื่อการทํางาน

  พันธกิจ

  1. การบริหารจัดการเชิงรุก  โดยผูบริหารมีภาวะผูนํา 

2. การสรางความเปนหุนสวน 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. วิจัย  พัฒนา  และการจัดการองคการแหงการเรียนรู 

6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกสวน 

7. เปนองคกรท่ีมีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

  เปาประสงค

  ในการผลิตผูเรียนตามอัตลักษณ 

 ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม 

และตามเอกลักษณของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุงผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะ  และคุณภาพสูสากล 

  ยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตรที่ 1 : มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใหสัมพันธกับความตองารของ

ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มโอกาสการเรียนและฝกอบรมวิชาชีพใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางแรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในระดับสูง 

 ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมใหครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพ่ือการเพิ่มคุณภาพของครู 

 ยุทธศาสตรที่ 5 : สรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 ยุทธศาสตรที่ 6 : ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในดานการเรียน การสอน มุงสูความเปนสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 7 : จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 3 ฝาย ทั้งภายในประเทศและตาง

ประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 8 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ

  กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้ง

ในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

 กลยุทธท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการ

ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

 กลยุทธท่ี 3 ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพดวย

กระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา 

 กลยุทธท่ี 5 เจรจาแสวงหาความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 กลยุทธท่ี 6 สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวม

กันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝกประสบการณ 

วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน 

 กลยุทธท่ี 7  สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให แกผู

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ส่ิงประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลงาน "ปายแจงเตือน

ฉุกเฉิน เวอรชั่น 2"

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน "เครื่องลงทะเบียนผูใชบริการ

สําหรับศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน "เครื่องทําไอศกรีม"
ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ผลงาน "ศิลปะภาพนูนสูงจากขวด

พลาสติก"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ ผลงาน "เครื่องทําขาวคั่ว 2 IN 1"
ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ส่ิงประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลงาน "ตูเพาะ

เมล็ดสมารทโฟนพลังงานแสงอาทิตย"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ส่ิงประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลงาน "TATC

Lifeband"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ชุดปลูกผักไฮเทค

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี

วิจิตราวิจิตรศิลป

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

อุปกรณรีดเลือดพรอมซีลสาย
รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

โรงเรือนกระจกอัตโนมัติ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุรี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจุตติ ประนมศรี 

งานวิจัย รูปแบบการเรียนรู STEM Education โดยใชหลักตาม

กระบวนการเรียนแบบความรวมมือดวยทักษะ 7Es

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักวิจัยและ

พัฒนาการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางจินตนา จินดาศรี 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวราณี กลิ่นราตรี 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีชา แชมชอย , นายชาญณรงค นาพรม , นายชลชาติ

นครพัฒน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทงานปูน

ชนะเลิศ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิรภพ อุทา 

การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
ชนะเลิศ ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฏฐชวัลกร อุดมวิชาญาณ , นายจาตุรงค นาธงชัย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ งานมาตรวิทยา

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุกรภาสิทธ์ิ สีคํา , นายภาณุพงษ กลัดเงิน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมอุปกรณ

ชนะเลิศ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฏฐณิชา เกรียงสมุทร 

การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส มวยสากลสมัครเลน

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวุฒิชัย ปลิกแสง 

การแขงขันทักษะฝมือแรงงานแหงชาติ ทักษะงานกลึง CNC
ชนะเลิศ ชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชยานันท แกวเกิด 

การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการเลานิทานพื้นบาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกิจ ผองฉาย , นายศุกรภาสิทธิ์ สีคํา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธิดาดาว หลิน 

การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนภัทร ชะเอม , นายสุรชาติ เพียรเสร็จ , นายสิปปกร จันปญญา 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท งานปูน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญณรงค นาพรม , นายนฤดล อวมสิน , นายชีพชนก เสนานาค 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท งานไมเครื่องเรือน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร มีมา , นายธนวัต ศรีคุณวัต , นายสิทธิพงษ วรรณพงษ ,

นายณัฐภัทร คงยืน 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท ทักษะงานสํารวจเพ่ือการกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกิจ ผองฉาย , นายศุกรภาสิทธิ์ สีคํา 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชนิสร แยมเกษม , นายวสันต ภักดิ์สงศรี 

การแขงขันทักษะ ประเภท ทักษะไมโครคอนโทรเลอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายลอมพงษ สําราญชื่น , นายชนะชัย โตะมุดบํารุง 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนธรณ บัวลพ , นายพีรดนย ประณีตพลกรัง , นายชัยวัฒน รัตน

เมือง 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิพัทธ์ิ นอยสันเทียะ , นายปรเมศวร ตุพิมาย 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท การวัดละเอียด

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนากร ไซรแกวทวม 

ทักษะวิชาชีพ ประเภท การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวย

คอมพิวเตอร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกองภพ สมจิตต , นายชินุพัฒน ประทุมแดง , นายธนกร เหล็กมวง

ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ ผลงาน "เครื่องทําขาวคั่ว 2 IN 1"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

น.ส.อลิเซีย โบรดี้ คัมมิ่ง , น.ส.ณัชชา มูลสาร 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 34 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

1.4 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

สถานศึกษา

1.5 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดานจิตใจและ

พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา

และรวมมือพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสถาน

ศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

1.6 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

17



  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ

สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพ

อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

1.7 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนได

จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

1.8 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ เขา

รวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ

หนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1.9 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

1.10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

  จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และ ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแต คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

1.11 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาตอ โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2.6 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพิ่มเติม

  มีการสงเสริมใหสาขาวิชา หรือสาขางาน ไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.7 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

2.8 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียน

การสอน

  การนําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21

2.9 การจัดการเรียนการสอน

  ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ

ทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล
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ตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู

2.10 การบริหารจัดการชั้นเรียน

  ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และ

รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมี

ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนรูและดานอื่นๆ

2.11 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียน การสอน มีผล

งานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร

2.12 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

  ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน

โครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรม ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา

2.13 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

3.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบ

การ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง

3.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และ จิตอาสา

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผู มีจิตอาสา

โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม

  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม และเพียงพอตอการ

ใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคมระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการ

ทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในการศึกษา

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

  สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากร

และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 99.32  คาคะแนน 5  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 75.45  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการแขงขันทักษะ     ตามขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับ

คุณภาพ  ดีเลิศ

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     

ตามขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการแขงขันทักษะ     ตามขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับ

คุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับ  4  ดาว   คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 99.32  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

5. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 75.45  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท.) โดยไดรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 99.32  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 75.45  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4) การดูแลและแนะแนวผูเรียน

ตัวบงชี้ท่ี  1.1   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน   

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดสงเสริมสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาภายในระเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตร

กําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียน แบบเต็มเวลา และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละ กับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
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การคํานวณ 

รอยละ  = 1447 X 100 

         2063  

 

            =    70.14 

 

   ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินผูสําเร็จการเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนคิดเปนรอยละ 70.14    คา

คะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

5) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตัวบงชี้ท่ี  1.1   ระดับคุณภาพผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค โดยเนนใหผูเรียนเปนคน

ดี แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มี

ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน

ไทย เห็นคุณคาและรวมมือพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มี

การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน   ใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) โดยไดรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

6) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบงชี้ท่ี 1.3   รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

และวิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตาม

เกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด        

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือประกอบ

อาชีพอิสระ ระดับ  4  ดาว   คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

7) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี 1.4     ระดับคุณภาพผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย      

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยใน
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สถานศึกษา มีผลงานในระดับชาติ  โดยปฏิบัติดังนี้ 

   

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ในสถานศึกษา 

(มี)  

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนไดจริงใน    ระดับสถานศึกษา 

หรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด (มี) 

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยนําไปใชประโยชนไดจริงในระดับชุมชนหรือไดรับ

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค (มี) 

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยนําไปใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด หรือไดรับ

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ (มี) 

5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยนําไปใชประโยชนไดจริง ในระดับประเทศ หรือไดรับ

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย    ระดับนานาชาติ (ไมมี)                     

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     ตาม

ขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

8) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ตัวบงชี้ท่ี 1.5     ระดับคุณภาพผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ    

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา  

และมีผลงานในระดับชาติ  ดังตอไปน้ี 

1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา  (มี) 

2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด  (มี) 

3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค  (มี) 

4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ  (มี) 

5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ  (ไมมี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการแขงขันทักษะ     ตามขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับ

คุณภาพ  ดีเลิศ

9) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบงชี้ท่ี 1.6  รอยละของผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                                             

         วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  กําหนดใหผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียน

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีหลักเกณฑการ

ประเมิน ดังน้ี 

ระดับ ปวช. 

 - ดานความรูตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ระดับ ปวส. 

 - ดานความรูตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 - ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 - ผูเรียนตองไดคะแนนผาเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 

 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชา 

ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 การคํานวณ 

รอยละ = 1602 X 100 

         1613  

 

           =  99.318  % 

           ผลสัมฤทธ์ิ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 99.32  คาคะแนน 5  ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม

10) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

ตัวบงชี้ท่ี 1.7        รอยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  กําหนดใหผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2  ไดรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

      การประเมิน 

 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณา

ในภาพรวมของสถานศึกษา  

 การคํานวณ 

รอยละ = 1217 X 100 

         1613  

 

          =     75.45   % 

          ผลสัมฤทธ์ิ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 75.45  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

11) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 1.8   รอยละของการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา                                      

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และผู

เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา 
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การประเมิน 

 รอยละของผู สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ

อิสระหรือศึกษาตอ เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณา

ในภาพรวมของสถานศึกษา    

 การคํานวณ 

รอยละ = 1377  X 100 

         1541   

 

  =  89.35  % 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ 

89.35  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

4.1.2 จุดเดน

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 99.32  คาคะแนน 5  ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 75.45  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ 89.35  

คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

ตามขอ 1 , 2 , 3 , 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 75.75    คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติตามขอ 1 , 

2 , 3 , 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 74.71   คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินรอยละของการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 

91.83   คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน  คิดเปนรอยละ 68.62   คาคะแนน 3  

ระดับคุณภาพ  ดี

3) ดานการบริหารจัดการ

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    คิดเปนรอยละ 

65.05   คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    คิดเปนรอยละ 65.05   คา

คะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     ตามขอ 1,2,3,4  

คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    ตามขอ 1,2,3,4  คา

คะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา   ตามขอ 1,2,3,4,5  คาคะแนน 5  

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

5) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

ตัวบงชี้ท่ี  2.1   ระดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  (มี) 

2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ   การปรับปรุงหลักสูตร (มี) 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ หรือหนวย

งานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง        ของเทคโนโลยี และความ

ตองการของตลาดแรงงาน (มี) 

4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา (มี) 

5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

(ไมมี) 

 ผลสัมฤทธิ์ 

        วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบตามขอ 1 

, 2 , 3 , 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

6) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพิ่มเติม
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ตัวบงชี้ท่ี  2.2   รอยละของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

การคํานวณ 

รอยละ  = 25 X 100 

         33  

   =    75.75 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 75.75    คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

7) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

ตัวบงชี้ท่ี  2.3   ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ                                            

1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ (มี)  

2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (มี) 

3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด   การเรียนรูที่หลากหลาย 

เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน (มี) 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี                                             

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน (มี) 

5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   ดวยรูปแบบวิธีการที่หลาก

หลาย (ไมมี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติตามขอ 1 , 2 

, 3 , 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

8) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียน

การสอน

ตัวบงชี้ท่ี  2.4   การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน                                            

การคํานวณ 

รอยละ = 130 X 100 

         174  

  

=   74.71  

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 74.71   คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ
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9) การจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  รอยละของการจัดการเรียนการสอน   

การคํานวณ 

 กําหนดให 

 N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

 V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 

 X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน     ที่หลาก

หลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

 Z = จํานวนครูผูสอนทีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

รอยละเฉลี่ย  = 100[147+174+161+152+165] 

                           5(174) 

              =   91.83 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินรอยละของการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 91.83   คา

คะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

10) การบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การคํานวณ 

 N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด 

 V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

 W = จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

 X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

 Y = จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

 Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนรูและดานอื่นๆ 

  

รอยละเฉลี่ย  = 100[70+122+104+139+162] 

                            5(174) 

               =    68.62    

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน  คิดเปนรอยละ 68.62   คาคะแนน 3  

ระดับคุณภาพ  ดี

11) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
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ตัวบงชี้ท่ี  3.3  รอยละของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ         

   การคํานวณ 

 N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

 W = จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

 X = จํานวนครูผูสอนที่นําผลการพัฒนาตนเองมาใชและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 Y = จํานวนรอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผย

แพร 

  

รอยละเฉลี่ย  = 100[174+174+150+51+17] 

                           5(174) 

                               

        =   65.05  

  

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    คิดเปนรอยละ 65.05   

คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี

12) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม                                            

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศึกษาของสถานศึกษา (มี) 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (มี) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (มี) 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา (มี) 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ไมมี) 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     ตามขอ 1,2,3,4  คา

คะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

13) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี  3.5  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา   

 1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา (มี) 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ (มี) 

 3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (มี) 

 4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (มี) 

 5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
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บริหารจัดการศึกษา  (ไมมี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4.2.2 จุดเดน

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ   การ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ 

และเทคโนโลยี  การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   ดวยรูปแบบวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

3. สงเสริมใหครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ควรใหมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   

ดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 

3. สงเสริมใหครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    คิดเปนรอยละ 

65.05   คาคะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    ตามขอ 1,2,3,4  คา

คะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา   ตามขอ 1,2,3,4,5  คาคะแนน 5  

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    คิดเปนรอยละ 65.05   คา

คะแนน 3  ระดับคุณภาพ  ดี 

5. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม     ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 

4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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6. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย     

ตามขอ 1  และ ขอ 4  คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินรอยละของการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 91.83   คา

คะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

3) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ตัวบงชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                           

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

  1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ  หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

  1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคการ 

  2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 

  3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 

  3.3 จัดทําแผนการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

  3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

  4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี 

  5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ท่ี  4.2     ระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง ในประเทศและ
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ตางประเทศ  (มี) 

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกใน

สถานประกอบการ (มี) 

3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา    ที่สถานศึกษาจัดการเรียน

การสอน (มี) 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม (มี) 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง (ไมมี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน    ตามขอ 1,2,3,4  

คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

5) การบริการชุมชนและจิตอาสา

ตัวบงชี้ท่ี  4.3    ระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา                                           

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน (มี) 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ (มี) 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ (มี) 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา (มี) 

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา (มี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา   ตามขอ 1,2,3,4,5  คาคะแนน 5  

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม

ตัวบงชี้ท่ี  5.1    ระดับคุณภาพอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน                             

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ

สถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู (มี) 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝก หรือฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอ  ตอการใชงานของผู

เรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน (มี) 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ

เรียนรู โรงฝก หรือฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด (มี) 

4. สถานศึกษาพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

โรงฝก หรือฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู (มี) 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียน
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รู โรงฝก หรือฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา (มี) 

ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ระดับคุณภาพอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ตามขอ 

1,2,3,4,5  คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ตัวบงชี้ท่ี  5.2  ระดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน                                            

1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

 1.1 ระบบสงกําลัง 

 1.2 ระบบควบคุม 

 1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรือฟารม  

 1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือนํ้าดื่ม นํ้าใชเพียงพอตอความตองการ 

3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายนํ้า ระบบ

กําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

        ผลสัมฤทธ์ิ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีระดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ตามขอ 1,2,3,4,5  คาคะแนน 5  ระดับ

คุณภาพ  ยอดเยี่ยม

8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

ตัวบงชี้ท่ี  5.3   ระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบ

สืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80 ของผู

เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 

5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางในสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

       ผลสัมฤทธิ์ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  ระดับ

คุณภาพ  ดีเลิศ

9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี  5.4   ระดับคุณภาพระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 
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1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

2. มีผูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

       ผลสัมฤทธิ์ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ตามขอ 1,2,3,4  คาคะแนน 4  ระดับ

คุณภาพ  ดีเลิศ

10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ตัวบงชี้ท่ี  5.5   รอยละของการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน 

           การคํานวณ 

รอยละ  = จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน X 100 

 จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  

 

รอยละ  = 150 X 100 

         214  

 

            =    70.09   

        ผลสัมฤทธ์ิ 

       วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีผลการประเมินการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ          คิดเปนรอยละ 

70.09   คาคะแนน 4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

4.3.2 จุดเดน

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

กับหลายบริษัท 

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีโครงการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู และผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน วิชาการ และจิต

อาสาอยางตอเนื่อง

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรจัดใหมีแหลงเรียนรู  หรือหองเรียนรูเฉพาะทางในทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. มีแผนงานและโครงการจัดแหลงเรียนรู  หรือหองเรียนรูเฉพาะทางในทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอน

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 94.47

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 94.58

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 94.58

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 82.05

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 80.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 81.33

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 82.86

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.25

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 80.00

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.59

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังน้ี

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดีเลิศ 2 8

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 4 ดีเลิศ 2 8

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
4 ดีเลิศ 3 12

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
4 ดีเลิศ 3 12

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
4 ดีเลิศ 3 12

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 235

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 94

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 4 ดีเลิศ 2 8

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
4 ดีเลิศ 3 12

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 4 ดีเลิศ 2 8

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
4 ดีเลิศ 3 12

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 40

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 80

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 ดี 3 9

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ดี 2 6

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 4 ดีเลิศ 5 20

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
4 ดีเลิศ 5 20

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 80

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 80

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4 ดีเลิศ 6 24

2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลิศ 2 8

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 42

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
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สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 4 ดีเลิศ 2 8

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
4 ดีเลิศ 2 8

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน
4 ดีเลิศ 2 8

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 44

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 88

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 235 (235 x 50) / 250 = 47.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 40 (40 x 10) / 50 = 8.00

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 80 (80 x 20) / 100 = 16.00

4 การมีสวนรวม 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 44 (44 x 10) / 50 = 8.80

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 441 88.20
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ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได

จากการพัฒนาอยางตอเน่ือง 2. การสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูโดยมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 3. การสงเสริมใหครูผูสอน

ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 4. การจัดแหลงเรียนรู หรือหองเรียนรูเฉพาะ

ทางในทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

1. มีแผนงานและโครงการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร

ฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 2. มีแผนงานและ

โครงการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยมีการ

กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธี

การที่หลากหลาย 3. มีแผนงานและโครงการสงเสริมใหครูผูสอนที่มีน

วัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 4. มีแผนงานและโครงการจัดแหลงเรียนรู หรือ

หองเรียนรูเฉพาะทางในทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอน
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ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  ที่ ๗๑๘/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ีอยู : เลขที่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาจอม

เทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

โทร: 038238398 , 038238527 

E-mail: Sattahip12@gmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

15 (ปวช.) 

18 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

3756 (ปวช.) 

2320 (ปวส.)

จํานวนครู

174

ผูอํานวยการ นายวิชัย หาญพลาชัย

โทร 0874878962

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

88.2
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 0 235 94

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 0 40 80

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 0 80 80

4. ดานการมีสวนรวม 10 0 42 84

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 10 0 44 88

รวม 100 88.2



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ีอยู : เลขที่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาจอม

เทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

โทร: 038238398 , 038238527 

E-mail: Sattahip12@gmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

15 (ปวช.) 

18 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

3756 (ปวช.) 

2320 (ปวส.)

จํานวนครู

174

ผูอํานวยการ นายวิชัย หาญ

พลาชัย

โทร 0874878962

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

87.59
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 94.47

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 82.05

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 86.25

รวม 0.00 87.59



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ท่ีอยู : เลขที่ 193 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาจอม

เทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

โทร: 038238398 , 038238527 

E-mail: Sattahip12@gmail.com

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

15 (ปวช.) 

18 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

3756 (ปวช.) 

2320 (ปวส.)

จํานวนครู

174

ผูอํานวยการ นายวิชัย หาญ

พลาชัย

โทร 0874878962

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

87.59
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 94.47

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 82.05

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 86.25

รวม 0.00 87.59

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 94.58

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 94.58

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 94.23

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 80.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 84.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 81.33

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 82.86

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 80.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 92.50





















 
 
 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร Central lab  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน  
ภาคเรียนที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ณ โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



การประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเวียนนาคอนเฟอเรนซ์ อาคารเรียนเวียนนาพาราไดซ์ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีเปิดกองและการเรียนวิชาลูกเสือ  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง
ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ  โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันไหว้วันครู
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ลานกีฬาต้านยาเสพย์ติด ครั้งที่ ๒๐

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่วันที่ ๑๘ – ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑

ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ลานกีฬาต้านยาเสพย์ติด ครั้งที่ ๒๐

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่วันที่ ๑๘ – ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑

ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



การอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ณ  หอ้งประชุมเวยีนนาพาราไดซ์  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามาหาราชินี

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑

ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครบรอบ ๔๙ ปี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑
ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ศรีราชา



พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา 
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ควอลลิเทค จ ากัด (มหาชน)

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

ณ  ห้องประชุมนาจอมเทียน  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



ท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
'พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร'

วันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา 
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท อาร์ เอ็ม เอ ออโตโมทีพ จ ากัด

วันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมนาจอมเทียน  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
กับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ   ห้องประชุมเวียนนาคอนเฟอร์เรนท์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
ณ   โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
ณ   โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ณ   โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ณ   โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา

วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



งานวันครู  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอสัตหีบ

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑
วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประจ าปีงบประมาณ 2562
วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๒

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
หลักสูตร 'AIRCRAFT STRUCTURAL REPAIR 

และการปฏิบัติงานสนับสนุนบริการภาคพื้นกับอากาศยาน
วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒
ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ




