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ค าน า 
  

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 ข้อ 3 ที่ ก าหนดว่ า                     
“ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและระดับและประเภทการศึกษา             
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษ าของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้” โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2565-2568  ตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เริ่มจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
เสนอแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องทราบ และน าไปสู่การปฏิบัติ 

ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวย                  
ความสะดวกในการจัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 

 
 เรื่อง                หน้า 

ส่วนที่  1  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา        1 
ส่วนที่  2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      10 
ส่วนที่  3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   13 
ส่วนที่  4  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   27    
ส่วนที่  5  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   37 
ภาคผนวก 
 ค าสั่ง 
 ภาพการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
          รายงานการประชุม 
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ส่วนที่  1   
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา  

   
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 1 และวันที่  12  
เมษายน  2554  ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษา
ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ท าการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 1 เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3 ประเภทวิชาคือ 
1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานการตลาด 
- สาขางานการเลขานุการ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (MEP) 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ (DVE) 

2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขางานการโรงแรม (ปกติ,MEP, DVE) 
- สาขางานการท่องเที่ยว 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  3  ประเภทวิชาคือ 
1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

- สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ,DVE) 
- สาขาวิชาการตลาด (ปกติ,ม.6, DVE) 
- สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ปกติ,DVE) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปกติ,ม.6, MEP, DVE) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  

2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, DVE, MEP) 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (DVE) 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (DVE) 
 

ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยฯ 
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สัญลักษณ์และสีประจ าสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ต้นสารภีทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีโอล์ดโรส 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำยประทปี  แป้นแก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยจิรพงษ์  โลพิศ 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำงจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์ 
ศ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นำงเมธำวดี  มณีนิล 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงทัศนัย  วิเศษสิทธิ์ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
น.ส.จันทิมำ  ส ำรำญอินทร์ 

งำนกิจกรรม นร. นศ. 
นำงอรอุมำ  แดงมณีกุล 

แผนกวิชำสำมัญสัมพนัธ์ 
นำงณัฐวรรณ  แสงสว ี

งำนบุคลำกร 
นำงพิมสิริ  อู่มำลำ 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยสุวิทย์  เสวรันต์ 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นำงปำริสำ  ทวี 

แผนกวิชำกำรบัญช ี
น.ส.วรรณเนำ  ธนวรรณพงศ์ 

งำนกำรเงิน 
นำงจรินทร์ยำ  ยวงนำค 

งำนควำมร่วมมือ 
นำงนิลุบล  น  ำเงิน 

งำนปกครอง 
นำงสำวจีรภำ  นำคนิยม 

แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร 
นำงภลิตำ  กลับวิหค 

งำนกำรบัญชี 
นำงปนัดดำ  โชติกวนิช 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

นำงภำวินี  พรหมบำงญวน 

งำนแนะแนวอำชีพและ 
กำรจัดหำงำน 

นำงศิริรัตน์  เสวรันต์ 

แผนกวิชำกำรตลำด 
นำงวรรษยำ  บุญนรำกร 

 

งำนพัสดุ 
นำงสำวจีรำ  แกล้วกล้ำ งำนประกันคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำงจิรำภร  อเนกศุภพล 

งำนสวัสดิกำร นร. นศ. 
น.ส.ประภำพร  สุวรรณวิธี 

แผนกวชิำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
นำงเสำวลักษณ์  บุญชืน่ 

งำนอำคำรสถำนที่ 
นำยกิจติพงส์  บู้หลง 

 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ
และประกอบธุรกิจ 

น.ส.ปณิชำ  สมุทรสำรันต์ 

งำนโครงกำรพิเศษและกำร
บริกำรชุมชน 

นำงสำวสุลัดดำ  บุญมี 

แผนกวิชำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเท่ียว 

นำงกชกร  ถึงวิสัย 
งำนทะเบียน 

นำงกุสุมำ  ปิ่นสุภำ 
แผนกวิชำอำหำรและ

โภชนำกำร 
นำงเสำวลักษณ์  ฤทธิเกษร งำนประชำสัมพันธ์ 

นำงสิรีพร  เส็นติหยะ 
แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
นำงกองแก้ว  ลอวิดำล 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำงจิตรวรรณ  แก้วสิงห ์

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นำงประภำวรรณ  เกษวิริยะกำรณ ์

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
น.ส.เพ็ญพชิยำ  อัครธนำรักษ ์

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
นำงสำวเดือนฉำย  ขวัญยุบล 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำจฑุำมำส  รัตนะพนัธ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
นำยพัฒนกิจ วงค์ลำศ 

 

แผนกวชิำผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
น.ส.สุภำภรณ์  รักษำมั่น 
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 (ข้อมูล ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม  2564) 
อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   มีบุคลากรทั้งสิ้น     118   คน 
 ก.  ข้าราชการ              65   คน 

 1.  ผู้บริหาร    5   คน 
 2.  ข้าราชการครู 59   คน 
 3.  ข้าราชการพลเรือน   1   คน 

 ข.  ลูกจ้างประจ า    1   คน 
 1.  ท าหน้าที่สอน   -   คน 
 2.  ทั่วไป/สนับสนุน   1   คน 

 ค.  พนักงานราชการ     4   คน 
 1.  ท าหน้าที่สอน   4   คน 
 2.  ทั่วไป/สนับสนุน    -   คน 

 ง.  ลูกจ้างช่ัวคราว    48  คน 
 1.  ท าหน้าที่สอน    9   คน 
 2.  ทั่วไป/สนับสนุน     39   คน 
 

 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

  นักเรียน /นักศึกษา ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
  
รวมทั้งสิ้น 

  

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 
รวมทั้งสิ้น 508 489 447 297 323 2,064 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       
 - สาขางานการบัญช ี 132 117 116   365 
 - สาขางานการเลขานุการ 35 33 22   90 
 - สาขางานการตลาด 55 33 30   118 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 30 27 32   89 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 117 119 116   352 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 33 34 19   86 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 - สาขาวชิาการบัญช ี    71 75 146 
 - สาขาวชิาการบัญชี (ทวิภาคี)    19 18 37 
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน    11 15 26 

ข้อมูลบุคลากร อัตราก าลังปี 2564 
 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง) 
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  นักเรียน /นักศึกษา ประจ าป ีพ.ศ. 2564   
รวมทั้งสิ้น 

  
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 
 - สาขาวิชาการจดัการส านกังาน (ทวิภาค)ี    5 11 16 
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน (ม.6)    17 13 30 
 - สาขาวชิาการตลาด    22 17 39 
 - สาขาวชิาการตลาด (ทวิภาคี)    12 4 16 
 - สาขาวชิาการตลาด (ม.6)    14 19 33 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล    22 36 58 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั (MEP)    19 21 40 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล (ม.6)    25 28 53 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)    9 20 29 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว       
 - สาขางานการโรงแรม 20 25 34   79 
 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 6 12 14   32 
 - สาขางานการโรงแรม (MEP) 12 9 7   28 
 - สาขางานการท่องเที่ยว 6 14 17   37 
 - สาขาวชิาการโรงแรม (ทวิภาคี)    18 12 30 
 - สาขาวชิาการโรงแรม (MEP)    10 9 19 
 - สาขางานการโรงแรม (ม.6)    4 11 15 
- สาขาวชิาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)    5 9 14 
4. ประเภทวิชาคหกรรม       
 - สาขางานแฟชั่นดไีซน ์       
 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์       
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 62 66 40   168 
 - สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)    14 5 19 
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ประเภทวิชา/สาขา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    
 - สาขางานการบัญชี 112 97 209 
 - สาขางานการเลขานุการ 19  19 
 - สาขางานการจัดการส านักงาน  66 66 
 - สาขางานการตลาด 36 28 64 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก 7  7 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90  90 
 - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  73 73 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
 - สาขางานการโรงแรม 30 20 50 
 - สาขางานการท่องเที่ยว 10 8 18 
4. ประเภทวิชาคหกรรม    
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  28 17 45 

รวมทั้งสิ้น 332 309 641 
 

 
 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Chumphon Vocational College 

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง   
จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์  86000 

 โทรศัพท์   0-7751-1218   
 โทรสาร   0-7751-1234 
 เว็บไซต์  www.cpvc.ac.th 

 อีเมล  cpvc.ac@gmail.com 
 เนื้อที่ของสถานที่   

มีเนื้อที่ 13  ไร่   2  งาน   82  ตารางวา 
 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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ภาพที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีอาคาร  ได้แก่ 

1.   อาคารส านักงาน 2 ชั้น  จ านวน  1  หลัง    
2.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น    จ านวน  1  หลัง     
3.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น   จ านวน  4  หลัง      
4.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น   จ านวน  3  หลัง      
5.   อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 * 40 ม. จ านวน   1  หลัง             
6.   โรงฝึกงานแบบจั่วคู่       จ านวน  6  หลัง      
7.   ห้องน้ าห้องส้วม     จ านวน  4  หลัง      
8.   อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น    จ านวน  1  หลัง      

   9.   บ้านพักอาศัย 2 ชั้น     จ านวน  7  หลัง    
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 แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต จ านวนเงิน 

ที่ได้รับจัดสรร 
จ านวนเงินที่ใช้ไป คงเหลือ 

1.  งบบุคลากร    

 เงินเดือนครู 28,334,154.12 28,334,154.12 0 
 เงินเดือนลูกจ้างประจ า 252,540.20 252,540.20 0 
 เงินเดือนพนักงานราชการ 749,780 719,131 30,649 

รวมงบบุคลากร 29,336,474.32 29,305,825.32 30,649 
2.  งบด าเนินงาน    
 ประกันสังคม 31,700 16,679 15,021 
 ปวช. 704,900 704,689.33 210.67 
 ปวส. 1,629,100 1,629,099.41 0.59 
 สาธารณูปโภค (ปวส.) 1,100,000 1,022,047.62 77,952.38 
 ระยะสั้น (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต) 
10,000 10,000 0 

       โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

380,000.00 379,932.00 68.00 

รวมงบด าเนินงาน 3,855,700.00 3,762,447.36 93,252.64 
3.  งบอุดหนุน    
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา  เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

96,000 95,925 75 

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ สอศ. 

4,064,000 4,064,000 0 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 182,500 182,500 0 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1)  อุปกรณ์การเรียน 
2)  เครื่องแบบนักเรียน 
3)  หนังสือเรียน 
4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5)  ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 

635,490 
1,287,900 
2,763,000 
1,312,425 
7,045,010 

 
 

623,670 
1,281,600 

2,762,976.95 
1,312,425 
7,045,010 

 
 

11,820 
6,300 
23.05 

0 
0 

รวมงบอุดหนุน 17,386,325 17,368,106.95 18,218.05 
4.  งบรายจ่ายอื่น    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

225,000.00 224,993.65 6.35 

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
(Fix it- จิตอาสา) 

232,000.00 231,990.00 10.00 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 17,000.00 16,690.00 310.00 
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 

300,000.00 277,200.00 22,800.00 

โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 40,000.00 39,906.00 94.00 
โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

20,000.00 20,000.00 0.00 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 181,938.00 7,662.00 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 10,000.00 10,000.00 0.00 
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 170,000.00 156,969.00 13,031.00 
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 117,600.00 0.00 

รวมงบรายจ่ายอื่น 1,321,200.00 1,277,286.65 43,913.35 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 51,899,699.32 51,713,666.28 186,033.04 

ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรา 48 ได้ก าหนดให้หน่วยงาน

ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  คือ วิทยาลัยฯ             
จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร               
มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน              
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยฯ ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ  ประกอบด้วย  

การควบคุมคุณภาพ  วิทยาลัยฯ ด าเนินการโดยน ามาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา  ซึ่งมี 5 ด้าน  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาระหน้าที่ตามตัวบ่งชี้ ของบุคลากรทุกคน  
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ  และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่งานประจ า   

การติดตามคุณภาพ  วิทยาลัย ฯ มีปฏิทิน  มีการก าหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกัน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้วยความตระหนัก  ความพยายาม และเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงพัฒนาในการด าเนินงานใช้วงจรคุณภาพ P D C A  

การตรวจสอบคุณภาพ วิทยาลัยฯ ใช้การตรวจสอบคุณภาพโดยให้แผนกวิชาเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง  แล้ววิเคราะห์และสรุปน าเสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่ ในขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้               
ก็สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เช่นกัน  เพ่ือการตรวจสอบซึ่งกันและกันที่ประชุมใหญ่  
ประกอบด้วย  ครูทุกคน  ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก 

การประเมินคุณภาพ  วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน 3 ระดับ ได้แก่   
    1.1  การประเมินตนเอง   

  1.2  การประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ สมศ.  
  1.3  การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินจากต้นสังกัด   

  วิทยาลัยฯ น าผลการประเมินทั้ง 3 ระดับ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับผลการประเมิน  
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐาน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ประเด็นที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
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                     และน าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 
ด้นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1 ครูผู้สอน  
ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 “มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่ มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล                         
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองต่อ 
                ความต้องการในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา 
                ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  2  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้านวิชาชีพ 
พันธกิจที่  3  สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างผลผลิต 
                 และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
พันธกิจที่  5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
พันธกิจที่  6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

พันธกิจ (Mission) 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
ที ่ พันธกิจ กลยุทธ์ 
1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มี

คุณธรรม  คุณภาพ  และได้ มาตรฐาน
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
ประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณมีคุณธรรม คุณภาพและ
ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด แรงงานและการพัฒนาประเทศ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อสร้างสมรรถนะ วิชาชีพที่ส าคัญส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาด แรงงานและกลุ่มเป้าหมาย 

2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษาด้านวิชาชีพ 

- เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

- ส่ งเสริม สนับสนุนให้กับครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้ เรียนจัดท าผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

- พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุก
ภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุก
ภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 

6 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

- ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน (Area base Management)  เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล 

- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์  : 

1.  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
2.  เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3.  เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับ 

ความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
4.   เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.   เพ่ือส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

 
    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 

(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณมีคุณธรรม 
คุณภาพและได้
ม า ต ร ฐ า น
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ข อ ง ต ล า ด 
แ ร ง ง า น แ ล ะ
ก า ร พั ฒ น า
ประเทศ ด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทั น ส มั ย  บ น
พ้ื น ฐ า น ต า ม
ห ลั ก ป รั ช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

1. ผู้ เ รียนมีสมรรถนะตรง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และ
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ องการ ในการ พัฒนา
ประเทศ 

3. ผู้เรียนมีจิตส านึก ทัศนคติ 
ค่ า นิ ย ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ต า ม ห ลั ก ป รั ชญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการขยายและยกอาชีวศึกษาระบบ                
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

2. โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

4. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 

5. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ 

6. โครงการพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพ 
7. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
8. โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพความคิด

สร้างสรรค์อ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
9. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
10. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่
มี ส ม ร ร ถ น ะ ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา           
มี คุ ณ ลั กษ ณ ะที่ พึ ง ป ร ะส ง ค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

3. ร้อยละของผู้ เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่
ผ่ า นการประ เมิ นมาตรฐ าน
วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 

5. ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่
ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

6. ระดับความสามารถการใช้ภาษา 
อังกฤษของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

  11. โครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม             
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ของผู้ เ รี ยนและผู ส า เร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

12. โ ค ร ง ก า ร ป ลุ ก จิ ต ส า นึ ก อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

13.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 
14.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติด (To Be Number One) 
15.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
16.โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
17.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
18. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
19.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
20.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
21.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   

ด้านอาชีวศึกษา V-NET 
22.โครงการ Stop teen mom 

7. อัตราการมีงานท า ประกอบอาชีพ
ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา (ไม่นับ
ศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี 

8. นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการ
อบรมลูกเสือ เนตรนารี 

9. จ านวนของภาคี เครื อข่ ายความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่
จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร่ วมกั บ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

10. ระดับความพึงพอใจของภาคผู้ใช้
ที่ มี ต่ อ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
อาชีวศึกษา 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

  23.โครงการสร้างจิตส านึกความรักสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

24.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
25. โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง

วิถปีระชาธิปไตย  ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิ ธี  ส่ ง เสริมการอยู่ ร่ วมกัน ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

26. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน 
27.โครงการอื่นๆ 

13. ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับ
การปลู กฝั งจิ ตส านึ ก ทั ศนคติ 
ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ร้ อยละของผู้ เ รี ยนที่ เ ข้ าร่ วม
กิ จกร รม เส ริ มหลั กสู ต ร เ พ่ื อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้อง
ปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกฝังประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

16. ร้ อยละของผู้ เ รี ยนที่ เ ข้ าร่ วม
กิจกรรมการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

 
    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 

(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

2. พัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
เพื่อสร้างสมรรถนะ 
วิชาชีพท่ีส าคัญ
ส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 ให้สอดคล้อง
ตามความต้องการ
ของตลาด แรงงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 
 

มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมขึ้น
อย่างหลากหลายตามความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทย
แลนด์ 4.0 S-Curve และ New S-Curve) 

3. โครงการอื่นๆ 

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในสาขาที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

3. จ านวนหลักสูตรและการจัด
การศึกษาทั้ ง ในระบบ นอก
ระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

 
 

 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

พันธกิจที่ 2  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้านวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์  : 

1. เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้านวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกระดับได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
3.  เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลของผู้เรียนที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล  

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

1. เ พ่ิ ม โ อ ก า ส 
ความเสมอภาค 
และความเท่า
เ ที ย ม ใ น
การศึกษาด้าน
วิ ช า ชี พ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ใ ห้
ค ร อ บ ค ลุ ม
ผู้ เ รี ย น ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ด้ านวิ ช าชี พ ให้ ผู้ เ รี ย น           
ทุ กคน   ทุ กกลุ่ ม  แล ะ        
ทุกระดับได้รับบริการทาง
การศึ กษาด้ านวิ ชาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 

2. มี ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
รายบุคคลของผู้ เรียนที่
ถู ก ต้ อ ง  เ ป็ น ปั จ จุ บั น           
เ พ่ื อ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ส า ห รั บ วั ย แ ร ง ง า น  ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สร้างงาน สร้างอาชีพต่อ
ยอดอาชีพ 

2. โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

Education to Employment :  E to E 
4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ศูนย์ก าลังเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 
7. โครงการอื่นๆ 

1. ร้ อยละของผู้ เ ข้ า เ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียน
ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

2. จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

3. จ านวนผู้ เรียนที่มีความจ าเป็น
พิเศษที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพ
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอน
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

   4. มีระบบเครือข่ าย เทคโนโลยี
ส ารสน เทศเ พ่ือการศึ กษาที่
ทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล   

6. มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

7. มี ร ะบบฐานข้ อมู ล งานวิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สามารถใช้บริการและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ 

8. ระดับความพึงพอใจของบุคคล
และหน่วยงานในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

พันธกิจที่ 3  สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  : 

1.  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
2.  เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3.  เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
4.  เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

ส่งเสริม สนบัสนุน
ให้กับครูบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้เรียนจัดท าผลงาน 
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน จัดท าผลงานวิจัย 
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1. โครงการสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

3. โครงการประกวดสิ่ งประดิษฐ์  โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
6.  โครงการอื่นๆ 

1. จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร  ง า น วิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

2. จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. จ านวนสื่อ นวัตกรรมที่ผลิตและ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน 

5. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่
ร่วมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษา
ใ น ก า ร วิ จั ย  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอน
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์  : 

1.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา 
2.  เพ่ือยกระดับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  เพ่ือจัดหาสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการด ารงชีวิต 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพ
ที่สูงขึ้น 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี ศั ก ย ภ าพที่ สู ง ขึ้ น แล ะมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา 
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมการสอนของ

ครู 
4. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
5. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและ

นวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
7. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา 
8. โครงการอื่นๆ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีศักยภาพ
ระดับสูง 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

พันธกิจที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
วัตถุประสงค์  : 

1. เพ่ือแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
คว าม ร่ ว มมื อ ใ น
พัฒนาการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
ให้ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน 

มี เครื อข่ าย ในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาสอดคล้อง
กับภารกิจของสถานศึกษา
และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการบริหารที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 

3. โครงการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center) 

4. โครงการอื่นๆ 

จ านวนเครือข่ายในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมี
ส่วนร่วม 
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 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 - 2568 

พันธกิจที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์  : 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารจัดการ
โดยใช้ พ้ืนที่ เป็น
ฐาน (Area base 
Management)  
เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

สถานศึ กษามี ก ารบริ หา ร
จัดการ โดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน 
(Area base Management)ใน
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย 

 
 

1. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร 

2. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษา 

4. เครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

5. โครงการอื่นๆ 

จ านวนเครือข่ายในการบริหาร
จัดการ อาชีวศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมี
ส่วนร่วม 
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    กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง 
(มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 วอศ.ชุมพร) 

2. พั ฒ น า ก า ร
บริหารจัดการ
สถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล 

สถานศึกษามีระบบบริหาร
จั ด ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิทธิ ภาพภายใต้หลั ก      
ธรรมาภิบาล 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
     และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการบริหารที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 

3. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5. โครงการอื่นๆ 

1. จ านวนเครือข่ายในการบริหาร
จัดการ อาชีวศึกษา 

2. สถานศึกษามีมาตรการทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3. จ านวนนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทีส่อดคล้อง
รองรับกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา 

3. พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ก า ร
อาชีวศึกษาทุก
ระดับการศึกษา
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษาได้พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
2. โครงการอื่นๆ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
ด้านที่ 3 ดา้นครูผูส้อนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านที่ 5 ดา้นปจัจัยพืน้ฐาน 
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ส่วนที่ 4 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ก าหนดไว้ชัดเจนให้สถานศึกษา
แต่ละแห่ง “...จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้...” จากกฎกระทรวงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นเครื่องมือจ าเป็นของสถานศึกษาในการสื่อสารกระบวนการ
ด าเนินการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางที่ชัดเจนส าหรับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สะท้อนการขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป็นฉันทามติของผู้ที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ผู้รับโอกาสของการจัดการศึกษาและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือการด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมและวัตถุประสงค์ 
จนกระท่ังได้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบรรลุเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
บุคลากรผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว จึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ กระทั่งได้ข้อมูล
สารสนเทศจากการประเมินผลการปฏิบัติประจ าปีในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่หมุนเวียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยสถานศึกษาจัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินการที่เป็น
รายงานผลการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และสถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการใช้เพ่ือการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self - Assessment Report)  

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565-2568 จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา  

วิทยาลัยฯ ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา            
ถึงความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2565 - 2568) กับนโยบายและแผน
ที่ส าคัญอ่ืน ๆ และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจใน

การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของสถานศึกษา 
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ทิศทางเดียวกัน  โดยใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาใช้เป็นกรอบในการก าหนด นโยบาย และการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี                             
มีการบูรณาการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกัน  และก าหนดให้มี
การก ากับ ติดตาม การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษามีการระดมสมองในการ
วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีเป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไข และภาพแห่งความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรแต่ละส่วนจะมีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 
บทบาทของคณะกรรมการวิทยาลัย 
     ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ.  2552 หมวดที่ 4 คณะกรรมการในสถานศึกษา ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการวิทยาลัย มีหน้าที่เป็น      
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษาโดยพิจารณาความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในสถานศึกษา 
4. เรื่องอ่ืนๆ  ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5. ก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

    6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัย  เข้ามามี
บทบาท ในการก ากับส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและการประกันคุณภาพของผู้บริหารและครู ตามหน้าที่
ที่ก าหนดในมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 
บทบาทของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

การมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรของสถานศึกษา 
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      ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 
2552 หมวดที่ 4 คณะกรรมการในสถานศึกษา ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่เป็น ผู้ช่วย
เหลือในการบริหารสถานศึกษาโดยพิจารณาความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.  ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3.  ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในสถานศึกษา 
4.  เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
5.  ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 
6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามา 

มีบทบาทในการก ากับส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและการประกันคุณภาพของผู้บริหารและครู ตามหน้าที่
ที่ก าหนดในมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  
2552 หมวดที่ 3 คณะกรรมการในสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ก าหนดให้ ผู้บริหารสถานศึกษา               
มีหน้าที่ ดังนี้   
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

 ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล 
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน   
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้บริหาร

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
14. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ 

ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม โดยเป็นแกนน าในการจัดท าแผน รวมทั้งก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินงานตามแผนการน าผล
จากการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

15. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  

โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา                 
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบป ระมาณ                            
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ 

1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจาราชการ 
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     10.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน 
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     11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

    13.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า  ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายใน                      
ที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นแกนน าในการจัดท าแผน รวมทั้งก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินงาน                        
ตามแผนการน าผลจากการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลให้สาธารณชน
รับทราบ 
    14.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ของครู 
 ครู มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล
ในชุ มชน  และสถานประกอบการ เ พ่ื อร่ ว มกั น พัฒนาผู้ เ รี ยน  กา รบริ ก า ร สั ง คมด้ า นวิ ช ากา ร                            
และด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียน ตามศักยภาพ 
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

 มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยท าการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประเมินภายใน 

 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่คณะกรรมการประเมินผล
ภายในต้องการ 

 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น เข้าร่วมพิจารณาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประเมินผล
ภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ในกระบวนการ
ประเมินผลภายใน ร่วมกันท าการส ารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการส ารวจ ร่วมกันท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
(หากมีความรู้ด้านการวิเคราะห์) ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น 
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 ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการร่วมกันก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ในการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันก าหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐาน                     
และตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ 

 ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดท าสื่อการสอน
ที่มปีระสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้า
หาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล 
ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา  
บทบาทนักเรียน นักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษาในฐานะผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย                    
ควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัย                         
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะผลการด าเนินงานที่ดีมีคุณภาพ  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน 
นักศึกษาเช่นกัน  ดังนั้น  

บทบาทนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย
จึงควรมีดังต่อไปนี้ 

1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
2.  ผู้มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
3.  ให้ความเคารพเชื่อฟัง บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
4.  ประพฤติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยก าหนด 
5.  ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกาลเทศะมีความสุภาพ อ่อนโยนทั้งกาย วาจา ใจ 
6.  มาวิทยาลัยให้ทันเวลา และเข้าเรียนให้ตรงเวลา ไม่หนีเรียน 
7.  ตั้งใจเล่าเรียน 
8.  ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกวิทยาลัย 
9.  มีความซือ่สัตย์ รักความสามัคคีไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน 
10. รับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนและรักษาสภาพแวดล้อม 

ในวิทยาลัยให้สวยงาม 
  11. ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของชาติ 
12. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
13. ช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย 
14. รู้จักประหยัดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
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15. ให้ข้อมูลแก่วิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่สะท้อนสภาพที่เกิดขึ้นจริง 
16. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครู 
17. ให้ข้อมูลที่น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู 
18. เสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
19. แสดงความสนใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ให้ผู้สอนทราบ 
20. ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของวิทยาลัย 
21. พัฒนาตนเองให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกย่อง 
22. ท าตนไม่ให้วิทยาลัยเสื่อมเสีย 
23. หาโอกาสในการสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยตามศักยภาพของตนเอง 

           24. ช่วยให้ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลของเพ่ือนักเรียน นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่อง 
ให้วิทยาลัยรับทราบ 

25. สื่อสารให้วิทยาลัยทราบถึงความต้องการจ าเป็นของตนเองที่ต้องการให้วิทยาลัยจัดบริการให้ 
26. ให้ข้อมูลต่อวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมของบริการที่วิทยาลัยจัดให้ 
27. น ากระบวนการคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
28. บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย  ทั้งในภาพรวม

และโดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนักเรียน นักศึกษาโดยตรงได้แก่  องค์ประกอบ           
ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา หรือด้านท านุบ ารุง  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
โดยควรศึกษาว่าวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ และแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละ
องค์ประกอบไว้อย่างไร 

29. บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพต่อวิทยาลัยในส่วนที่นักเรียน
นักศึกษาพิจารณาว่า หากได้มีการก าหนดดัชนีเพ่ิมเติมในแต่ละเรื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

30. บทบาทในการให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน            
การด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งวิทยาลัยด าเนินการด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมาให้ข้อเท็จจริงมาก     
ที่สุด  เพ่ือให้ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ือประโยชน์ในการน ามาใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

31. บทบาทในการสะท้อนภาพการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการด าเนินบทบาทของครูและ
บุคลากรต่อวิทยาลัยโดยตรง ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาพิจารณาเห็นว่าการด าเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ครบองค์ประกอบการด าเนินงานที่ควรจะเป็นอันจะเป็นการกระตุ้นให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพต่อไป 

32. บทบาทในการเผยแพร่และเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย  ได้ให้ความสนใจและให้
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

33. บทบาทในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรนักเรียน นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย  เพ่ือสร้างเครือข่ายในการร่วมติดตาม  รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ  สร้างโอกาส 
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ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงแก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป   

บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. เครือข่ายการท างานร่วมกับ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองหน่วยงานของรัฐ 

 ในการช่วยเหลือดูแล นักเรียน นักศึกษา 
2. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครองในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน นักศึกษา  
5.  โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษา รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และมี ส่วนร่วมในการน า
ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนที่บ้าน 
 
บทบาทชุมชน 

1.  เครือข่ายการท างานร่วมกับ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองหน่วยงานของรัฐ ในการ
ช่วยเหลือดูแล นักเรียน นักศึกษา 

2.  ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครองในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 

3.  เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน นักศึกษา  
5.  เข้ามามีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า ร่วมให้และใช้ข้อมูล เพ่ือการก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนา  

ตรวจสอบ ประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 

บทบาทสื่อมวลชน 
1. เครือข่ายการท างานร่วมกับ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองหน่วยงานของรัฐ ในการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา 
2.  ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครองในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน นักศึกษา  
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5.  สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ เช่น รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
ในการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
  กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์และน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับส่วน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นแผนที่
ท าข้ึนส าหรับใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เกิดความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่หน่วยงานก าหนด  มีระบบการท างานท่ีชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และมีติดตาม การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.  เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
2.  เพ่ือระบุรายการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
4.  เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1.  สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมก ากับติดตามในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  สถานศึกษามีเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา มีขั้นตอนการจัดท าตามแผน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี 
ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือยืนยันทิศทางการจัดการศึกษา (วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะ 4 ปี เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบกลยุทธ์การพัฒนาประจ าปี  
 
 
 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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2. ประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษา 
การประมาณการรายรับ เป็นการด าเนินการเพ่ือทราบวงเงินที่คาดว่าจะได้รับ และเพ่ือใช้เป็นกรอบใน

การก าหนดวงเงินรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่ประมาณการไว้หรือไม่เกินที่
คาดไว้มากเกินไป ประกอบด้วย 

1. รายรับของสถานศึกษา 
2.   งบประมาณแผ่นดิน 

- งบบุคลากร (เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและค่าจ้าง) 
- งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน, ใช้สอยวัสดุสาธารณูปโภค) 
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
- งบอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน / ค่าเครื่องแบบนักเรียน /ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่ากิจกรรม 
  พัฒนาผู้เรียน /ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / ปัจจัยพ้ืนฐาน) 

3.   เงินนอกงบประมาณ  
- รายได้สถานศึกษา 
- เงินบริจาค 
- อ่ืนๆ 

3. ประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 
การประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษาเป็นการวิเคราะห์รายจ่ายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสถานศึกษา      

ซึ่งรายจ่ายของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ งานประจ าตามโครงสร้าง โครงการตามกลยุทธ์และ              
งบกลางส ารองจ่าย 

รายจ่ายของสถานศึกษา 
1. งานประจ าตามโครงสร้าง  

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- ฝ่ายวิชาการ 

2. โครงการตามแผนกลยุทธ์  
-กลยุทธ์ที่ ......................... 
-กลยุทธ์ที่ ......................... 
-กลยุทธ์ที่ ......................... 
-กลยุทธ์ที่ ......................... 

3. งบกลางส ารองจ่าย 
-ส ารองจ่ายกรณีมีงาน/กิจกรรมเกิดข้ึนระหว่างปี 

4. การวิเคราะห์กําหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีเป็นการคัดเลือกโครงการ              

เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีกระบวนการในการคัดเลือกโครงการดังนี้ 
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1)  วิเคราะห์คัดเลือกโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี 
2)  จัดท ารายละเอียดโครงการตามรูปแบบฟอร์มโครงการ 
3)  ประเมินความความสมบูรณ์โครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

5. การจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ 
น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 – 4  มาสังเคราะห์ลงในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของสถานศึกษา ซึ่งมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา 
 - ข้อมูลบุคลากร 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา    

ส่วนที่ 3  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ 
- สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ  
- โครงการ 

    - ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 
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ส่วนที่ 5 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีการเตรียมการก่อนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา โดยท า
ความข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร              
มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความ
ร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์  โดยยึดหลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง เน้นย้ า
ให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง              
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ           
การท างานเป็นทีม  และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยเน้นเนื้อหาการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท าร่วมกัน
เป็นทีม ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 

ปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ป ี
1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพฯ มิถุนายน 2563 

2 แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 
2563 

งานประกันคุณภาพฯ กันยายน 2563 

3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
ฯและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

งานประกันคุณภาพฯ 
ร่วมกับงานวางแผนฯ 

 สิงหาคม 2563 

การเตรียมการก่อนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ป ี
4 ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ของแต่ละส่วนงานตาม

ค าสั่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและ
ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2563 –  
เมษายน 2564 

5 จัดการ เรี ยนการสอน/ด า เนินกิจกรรม/
โครงการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 และตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หัวหน้าแผนก 
หัวหน้างาน ผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 

6 คณะกรรมการประจ าตัวบ่งชี้  จัดรวบรวม
ข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย ประมวลผล สรุปผล
และรายงานผลการด าเนินงานประจ าตัวบ่งชี้ 
เพ่ือจัดเก็บเข้าแฟ้มผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการฯ/
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่
งาน 

ตุลาคม 2563 

8 จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับแผนก
วิชา เพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับแผนกวิชา 

ครู/หัวหน้าแผนกวิชา มกราคม 2564 

10 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล 
แก่หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมส่งงานประกัน
คุณภาพฯ (เฉพาะแผนกที่จัดท า) 

หัวหน้าแผนกวิชา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 
2564 

11 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับแผนก
วิชา ให้กับวิทยาลัยฯ 

หน้าแผนกวิชา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 
2564 

12 คณะกรรมการประจ าตัวบ่งชี้   จัดส่งแฟ้ม
รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดท า 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา 
(22 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการ
ประจ าตัวบ่งชี้ 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 
2564 

13 คณะกรรมการประจ าตัวบ่งชี้ รับการนิเทศ 
ก ากับติดตาม จากคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

งานประกันฯและ 
ฝ่ายบริหาร 

มี น า ค ม  – เ ม ษ า ย น 
2564 

14 จัดท ารายงานการประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (SAR) 

งานประกันฯ 1-30 เมษายน 2564 
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
15 น าผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

งานประกันฯ พฤษภาคม 2564 

16 จัดส่ งรายงานการประเมินตนเองระดับ
สถานศึกษา ให้กับต้นสังกัด และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

งานประกันฯ ภ า ย ใ น วั น ที่  3 0 -3 1 
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
  การด าเนินงานเป็นกระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) เริ่มจาก                    
การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) มีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแนวทางการด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนผู้รับผิดชอบ                     
การด าเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา เป็นต้น มีการก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนเก็บข้อมูล  
วางแผนการวิเคราะห์ และสรุปผล รายงานผล  การด าเนินการตามแผน (D) ศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ งาน ก ากับ ติดตาม             
การท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และมีการนิเทศ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา (C)  มีการวางกรอบการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามาตรฐานการศึกษา โดยสร้างเครื่องมือ               
การประเมินติดตาม ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงาน
และสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุง (A) วิทยาลัยฯ น าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์วางแผนแก้ไข 
ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนา ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
   ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ค าอธิบาย : 
        การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1. ด้านความรู้ 

การด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ 

ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 695 คน     
                                          จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน 694 คน   
     เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ร้อยละ  99.86 
         ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 
     ยอดเยี่ยม 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
     เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ 

ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 87 คน  
                                          จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
ขึ้นไป จ านวน 87 คน   

     เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติ ขึ้นไป 
ร้อยละ 100  

         ผลสะท้อน   :        ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ  
     ยอดเยี่ยม 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
     หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 88 คน จ านวนผู้เรียน 
     ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 
     อาชีพอิสระ  จ านวน 88 คน 
     เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ 
     การประกอบอาชีพอิสระ  ร้อยละ 100 
                 ผลสะท้อน   :        ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ  
     ยอดเยี่ยม 
 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

จ านวน  18  คน 
    เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา  จ านวน  18  คน  
                                         ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับจังหวัด    จ านวน  18  คน 
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                                          ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัล  ระดับภาค      จ านวน   8  คน 
                                          ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับชาติ        จ านวน   0  คน   
                                         ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัล ระดับนานาชาติ  จ านวน  0  คน 
         ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 4 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดบั ดีเลิศ 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 873  คน  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน 677  คน 
     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ร้อยละ 77.66 
               ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 4   ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 2,080 คน  
                                          จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
                                        1. โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  
                                           จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        2. โครงการ อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา 
                                           จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        3. โครงการ ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ 
                                           จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        4. โครงการ To Be number one 
                                           จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        5. โครงการ วันไหว้ครู 
                                            จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 
     ประสงค์  ร้อยละ 100 
            ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

     เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 417 คน   
                                          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
     ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน  406  คน  
     เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี 
     ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
     เอกชน  คิดเป็นร้อยละ 97.36 
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         ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

2) จุดเด่น 
     - ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
     - ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
     - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
     - การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษา (ร้อยละ 77.66) ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ ท าให้มีระดับคุณภาพเพียง 
ระดับคุณภาพดีเลิศ และควรมีการผลักดันให้ทุกสาขาวิชาได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาคหรือ
ระดับชาติมากข้ึน 
     - การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่ านมา               
ร้อยละ 1.39 (ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ  76.27 และ ปีการศึกษา ร้อยละ 77.66) สถานศึกษาเพ่ิมความ
เข้มแข็งหรือกลยุทธ์เชิงรุกในการลดปัญหาการออกกลางคันในปีการศึกษาต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ค าอธิบาย : 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
        เชิงปริมาณ  :   จ านวนครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบถ้วน 

ทุกประเด็น  จ านวน 62 คน 
        เชิงคุณภาพ :   ร้อยละของครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบถ้วน 
     ทุกประเด็น ร้อยละ 100 
            ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ  
     ยอดเยี่ยม 
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2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
        เชิงปริมาณ  :  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน   จ านวนครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
     สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ 
     ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 62 คน 
        เชิงคุณภาพ :   ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
     รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
     ร้อยละ 100 
            ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ
   เชิงปริมาณ :  จ านวนครูทั้งสิน้ 62 คน   
   เชิงคุณภาพ  :  จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพครบทุกประเด็น  
                           จ านวน 62 คน  
   ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
2. การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
   เชิงปริมาณ  :  จ านวนครูทั้งสิน้ 62 คน  จ านวนครผูู้สอนที่จัดท าแผนการจดัการเรียนสู่การปฏิบัติที ่
                           เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 62 คน 
   เชิงคุณภาพ  :  จ านวนครผูู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและ 
     น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 62 คน 
   ผลสะทอ้น      :   ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
3. การจัดการเรียนการสอน 
   เชิงปริมาณ   :  จ านวนครูทั้งสิน้ 62 คน 
               1. จ านวนครผูู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาที่สอน จ านวน 62 คน  
                          2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที่สอน จ านวน 48 คน 
                          3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควิธี 

      การสอนที่หลากหลาย จ านวน 62 คน 
                          4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ 
                              ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 62 คน 
                          5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
                              การเรียนรู้ จ านวน 62 คน 
   เชิงคุณภาพ  :    1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ร้อยละ 100 
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                          2. ร้อยละของที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาที่สอน ร้อยละ 100 
                          3. ร้อยละของที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
                             สอนที่หลากหลาย  ร้อยละ 100 
                          4. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง่การเรียนรู้ใน 
                              การจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
                          5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
                              การจดัการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
   ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4. การบริหารจัดการชัน้เรียน 
    เชิงปริมาณ   :   1. จ านวนครูผู้สอนที่ท าข้อมูลผู้เรียนเปน็รายบุคคล จ านวน 62 คน 
                         2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรอืเอกสารประจ าชั้นเรยีนและรายวิชาปัจจุบัน  
                            จ านวน 62 คน 
                      3. จ านวนครผูู้สอนที่ใชเ้ทคนิควิธีการบรหิารจัดการชัน้เรียนให้มีบรรยากาศที่ต่อ 
                            การเรียนรู้ จ านวน 62 คน 
                      4. จ านวนครผูู้สอนที่ใชว้ิธีการเสริมแรงใหผู้้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  
                            จ านวน 62 คน 
                      5. จ านวนครผูู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน จ านวน 62 คน 
   เชิงคุณภาพ   :   1.  ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าข้อมูลผูเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 
                      2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรยีนและรายวชิา 
                               ปจัจุบนั ร้อยละ 100 
                     3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใชเ้ทคนิควิธีการบรหิารจดัการชัน้เรียนให้มีบรรยากาศที่ต่อ 
                           การเรียนรู ้ร้อยละ 100 
                     4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใชว้ิธีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  
                           ร้อยละ 100 
                     5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน ร้อยละ.100 
   ผลสะท้อน   : ผลการประเมิน ค่าคะแนน เทา่กับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม     . 

5.การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
  เชิงปริมาณ   :   จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
            1. จ านวนครูผูส้อนที่จดัท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                          จ านวน 62 คน 
                      2. จ านวนครผูู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 62 คน 
                      3. จ านวนครผูู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพมาใช้ในการจัด 
                          การเรียนการสอน จ านวน 62 คน                          
                       4. จ านวนครผูู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ จ านวน 62 คน 
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                     5. จ านวนครูผูส้อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 
                           การยอมรบัหรือเผยแพร่    จ านวน 62 คน 
  เชิงคุณภาพ     : 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้ารว่มการพัฒนาวิชาชีพ  
                            ร้อยละ 100 
                       2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี รอ้ยละ 100 
                       3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพมาใช้ 
                           ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100               
                   4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                            ร้อยละ 100  
                       5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพที่ได้รับ 
                           การยอมรบัหรือเผยแพร่ ร้อยละ 100      
ผลสะท้อน          : ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

6. การเขา้ถึงระบบอินเทอรเ์นต็ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรยีนการสอนในชั้นเรียน 
   เชิงปริมาณ      : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนทั้งหมด  
                          จ านวน 85 ห้อง 

  ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในการจัดการเรียน 
  การสอน จ านวน 85 ห้อง 

   เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงในการจัด 
                          การเรียนการสอน ร้อยละ 100 
   ผลสะท้อน   : ผลการประเมิน ค่าคะแนน เทา่กับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม  

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ   
2. การจัดท าแผนจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน 
   การจัดการเรียนการสอน 
3. การจัดการเรียนการสอน   
4. การบรหิารจัดการชั้นเรียน   
5. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ   
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน  

3. ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  เชิงปริมาณ   : 1. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
    2. สถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
    3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
    4. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    5. สถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
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                          ในการบริหารจัดการศึกษา  
  เชิงคุณภาพ  :  ผลการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                        ได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
  ผลสะท้อน          : ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
                          หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อ 
                          ความตอ้งการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให้เอ้ือต่อ 
                          การจัดการเรียนรู้  
 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
                          ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวย 
                          ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
                          โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  
    3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
                          หอ้งปฏบิัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
                          ตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด  
             4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
                          แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ 
                          การจัดการเรียนรู้  
             5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
                          ห้องปฏบิัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
                          ให้สอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา   
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
                         ได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
ผลสะท้อน   :   ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
เชิงปริมาณ :   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่  
   1.1 ระบบส่งก าลัง  
   1.2 ระบบควบคุม  
   1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน และปลอดภัย  
      2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
      3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
                            มีระบบระบายน้ าระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษา  วิชาที่สอดคล้องกับบริบทของ 
                            สถานศึกษา 
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               4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
      5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินระบบสาธารธูปโภคพ้ืนฐานได้ด าเนินการด าเนินการได้ด าเนินครบทั้ง 5 ประเด็น 
ผลสะท้อน   :   ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
เชิงปริมาณ :  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
                           อย่างต่อเนื่อง  
    2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า  
                          ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ  
                       3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดของสถานศึกษามีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไป 
                          ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  
   4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
                         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด   ของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ 
                         ผู้ใช้บริการ  
            5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบ  
  เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการได้ด าเนินการ วิทยาลัยฯ ด าเนินการครบ 
                       ทั้ง 5 ประเด็น 
ผลสะท้อน   : ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  เชิงปริมาณ : 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  
    2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย 
                          ในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล  
   3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในแผนก 
   4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในแผนก  
   5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกแผนก 
  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการได้จ านวน  5 ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็น 
  ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 

1.  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
2.  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   
3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  



49 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร พุทธศักราช 2565-2568 

 

49 

 

  

4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  เชิงปริมาณ :  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                               1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
             1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
                      2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
                      ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
  3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง  
  3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
  3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.3 การสรุปผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  
เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ด าเนนิการ จ านวน 5 ขั้นตอน  
ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2) จุดเด่น 
     -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรบัปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวชิาเพ่ิมเติม 
ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     -  การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การบริหารจัดการชั้นเรยีน อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
     - การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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     -  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
     - อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - แหลง่เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
     - ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     - การจัดการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
     -  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ระดับคณุภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม  แต่ทั้งนี้ควรพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้ปฏิบัตจิริงเหมาะสมกับสถาณการณ์การแพรร่ะบาดของโวรสัโควิด 19 และ
การพัฒนาของเทคโนโลยสีมัยใหม่ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     -  สถานศึกษาควรมีส่งเสริมหรือมีกลยุทธ์เชิงรุกในพัฒนาทกัษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

มาตรฐานที่ 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
ค าอธิบาย : 
        สถานศึกษารว่มมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1. ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

1. การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม 
  เชิงปริมาณ  :   จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
   1. ครูมีสว่นรว่มในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 62 คน 
   2. ครูมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 62 คน 
   3. ครูมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 62 คน  
   4. ครูมีสว่นรว่มในการบริหารจดัการสถานศึกษา จ านวน 62 คน 
   5. ครูมีสว่นรว่มในการสรา้งนวตักรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ านวน 62 คน  
  เชิงคุณภาพ       :  ผลการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้ด าเนนิการจ านวน 5 ประเด็น 
  ผลสะท้อน   :   ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
  เชิงปริมาณ :  1.  มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
                               ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
     2.  มีเครือข่ายความรว่มมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
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                              และครูฝึกในสถานประกอบการประกอบด้วย ชื่อสถานประกอบการหรอืหน่วยงานอ่ืน ๆ  
     3.  มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
                              ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนสาขา 
                              งานที่แผนกวชิาจัดการเรียน การสอน ประกอบด้วย ครูพิเศษ ครูภูมิปญัญาท้องถิ่น  
                              ครูผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  
    4. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
                             ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ 
                             ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยชื่อผู้ให้การสนบัสนุน 
              5.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด  
                             การอาชวีศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรบัปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด าเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น 
ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  เชิงปริมาณ :  มีการจัดกิจกรรมโครงการการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 2 โครงการ  29 กิจกรรม  
                           มีผู้เข้ารว่มจ านวน 600 คน  
  เชิงคุณภาพ       :  ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสาด าเนนิการได้จ านวน 5 ประเด็น 
  ผลสะท้อน   :  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
  เชิงปริมาณ  :   จ านวนผลงาน นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 355 ชิ้น 
  เชิงคุณภาพ     :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา 

     จ านวน 355 ชิ้น  ยังไม่มีการแข่งขันทุกระดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
     เชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังจึงไม่มีการแข่งขัน 

  ผลสะท้อน   :   ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2) จุดเด่น 
     -  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนรว่ม ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     -  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ระดับคณุภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม    
     -  การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
     -  ผลงานของผู้เรยีนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่มีการแข่งขันในระดับจังหวดั 
ระดับภาค และระดับชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดับจังหวัดมากขึ้น 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     -  ผลงานของผู้เรยีนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาหรือส่งเสริม
ให้มีคุณภาพที่จะน าไปแข่งขันในระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติให้มีจ านวนที่มากขึ้น 
 
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ 
ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในได้ ดังนี้ 
 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินตนเอง 
ประกอบด้วย 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์  

                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 

                มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์     97.27 
                     ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้            100.00 
                     ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                          84.00 
                  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์     97.89 

                มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา                                          100.00 
                     ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                               100.00 
                    ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา              100.00 
                      ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ                                100.00 
                     ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                       100.00 

                มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                100.00 
                     ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    100.00 
                     ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   100.00 

                    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                    98.76 
                    สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
 
 

การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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  1.2 จุดเด่น 

   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    -   ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ          
    -   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                    -  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                          -  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                    -  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

                  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
                -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ     
                  -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   
   2) การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
                   -  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     
                 -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและ

น าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 
   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) ครูผู้สอน 
    -  การจัดการเรียนการสอน 
    -  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
    -  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
                   2) ผู้บริหารสถานศึกษา     
    -  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    -  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   ด้านการมีส่วนร่วม 
                    -  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   -  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                    -  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                   -  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   
                    -  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                    -  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
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  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
      ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
                   -  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชี 
    -  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                     -  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                   -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
                   -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและ

น าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน     
           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                   -  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                   -  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน  
  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
           ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1) การพัฒนาคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                    -  โครงการเครือข่ายรั้ววิทยาลัย 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออก

กลางคัน 
                   -  โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่    
                   -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
                    -  โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
                    -  โครงการเยี่ยมที่พักอาศัย (บ้าน หอพัก บ้านเช่า ของนักเรียน นักศึกษา) 
                    -  โครงการคัดกรองและจัดท าระบบฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
                    -  โครงการมอบหมายหน้าที่ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
                   -  โครงการแสวงหา และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่

ยากจน 
                    -  โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
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                  2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                    -  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการการสวดท านองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ และวันส าคัญทางศาสนา 
                    -  โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา 
                    -  โครงการชาวอาชีวศึกษาร่วมใจท าดีถวายเป็นพระราชกุศลแพระบาทสมเด็จ 
                                  พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
                    -  โครงการวันไหว้ครู   
                    -  โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                    -  โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 
                    - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
                    -  โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                    -  โครงการตลาดนัดคนพันธุ์  R 
                    -  โครงการแต่งกายดีมีระเบียบ 
                    -  โครงการ  To  Be  Number  One 
                    -  โครงการ  R-Cheewa  Singing  Contest   
                    -  โครงการ  STOP  TEEN  MOM 
                    -  โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ   
                    -  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ  
                    -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  สถานศึกษา

ธรรมาภิบาล   
                    -  โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

ระดับกลุ่มจังหวัด  สถานศึกษาขนาดใหญ่     
                    -  โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
                    -  โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
                    -  โครงการ  Day  Camp  และประดับแถบสี   
                    -  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าค่ายพักแรม   
             3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                    -  โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
           4) การพัฒนาคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
                    -  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
                    -  โครงการจัดประกวด  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 
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                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ 

นานาชาติและสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                    -  โครงการการประกวด - โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน   
                    -  โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ือเข้าร่วมประกวดในระดับ

ภาค และระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรางวัล

ในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ นานาชาติและสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                    -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
           5) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                          -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                          -  โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 
           6) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                    -  โครงการยกระดับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
                    -  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
           7) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                     -  โครงการสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  
                    -  โครงการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
                    -  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษ  (MEP) 
                    -  โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
           8) การยกระดับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ

สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
           ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
           1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                     -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
           2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
                    -  โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 



57 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร พุทธศักราช 2565-2568 

 

57 

 

  

                    -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                    -  การประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                    -  โครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
           ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                   -  โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในสถานประกอบการ 
                    -  โครงการความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
              2) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน  
                    -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                    -  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอน 
           3) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                    -  โครงการเชิดชูเกียรติ 
                    -  โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
           4) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
               -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
           ด้านการมีส่วนร่วม 
           1) การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                    -  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ 
                    -  โครงการปัจฉิมและสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ   
                    -  โครงการฝึกประสบการณ์ความรู้ในงานอาชีพ   
                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเชิดชูเกียรติ  และ

บันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
                    -  โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการที่ ร่วมกันจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาทวิภาคี ประจ าปีการศึกษา  
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                    -  โครงการประชุมสัมมนาการเขียนแผนการฝึกอาชีพให้กับครูฝึกในสถาน
ประกอบการและคร ูอาจารย์ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา    

                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
บันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

           2) การพัฒนาคุณภาพการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
                    -  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English  Camp) 
                    -  โครงการคนภาษา (จัดหาผู้มีความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการด้าน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

                    -  โครงการค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP 
                    -  โครงการวัน Christmas 
                    -  โครงการการเชิญผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           3) การพัฒนาคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา 
                    -  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fixit  center) 
                    -  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการ 
           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
           1) การพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ     
                    -  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ 
                    -  โครงการปรับปรุงทาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                    -  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร ด้านครุภัณฑ์และด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ 
           2) การพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐาน  
                     -  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
           3) การพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                    -  โครงการศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษา   
                    -  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Service) 
                    - โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                    -  โครงการฝึกประสบการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
                    -  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
           4) การพัฒนาคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
                    -  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                    -  โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในการจัด

การศึกษาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รองรับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นองค์
ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ือการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้วยการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน บริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

และ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา - พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)  

2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เน้นพัฒนา
วิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

3. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับการด้านเนินงาน
ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

4. ) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับ
ความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน  

5. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ยกระดับความร่วมมือในการ
พัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ  
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6.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment) Re-
Skills , Up-Skills , New-Skills 7) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะ
กลุ่มอาชีพ น้ากลุ่มวิทยาลัยการอาชีพมาร่วมบูรณาการการด้านเนินงาน 

7. โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล  

8. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Human Resource 
High Performance  

9. โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) 
Excellence Teacher  

10. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการพัฒนา  
11. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
“รูปแบบการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)  

ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณ ในการจัดการการ
ออกกลางคันจึงเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขถึงแม้ว่า
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน (Drop 
Out) แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยังไม่หมดไป ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบของ
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืนๆ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคันจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
น้อยที่สุดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยก าหนดให้วิทยาลัยจัดกิจกรรม
ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านหอพักบ้านเช่าและที่พักของนักเรียน
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาทุกคน และน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือ
แก้ปัญหาผู้เรียน และ โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษา 2558 และปีการศึ กษา 2559 เพ่ือ
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายต้องติดตามผู้เรียนออกกลางคันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 และต้องมีจ านวนผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของผู้เรียนที่ออกกลางคันและหาก
ติดตามพบว่าผู้เรียนยังว่างงานจะต้องจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพ่ือ ตอบความต้องการของตลาดแรงงานและท าให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มท่ีโดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ท างานได้ โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพ
อิสระ  แต่หากผู้เรียนเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาโดยการออกกลางคันก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้นั้น ถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาที่ท าให้การลงทุนของรัฐบาลสูญเปล่าซึ่งไม่
สามารถจะผลิตนักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการ จึงนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ท าให้
ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปโดยไม่ได้รับ
ประโยชน์ที่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของสถานศึกษา ปัญหาการว่างงาน 
การก่ออาชญากรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ตระหนักและได้พยายามด าเนินการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่อย่างไรก็ต าม
ยังคงมีผู้เรียนที่ออกกลางคันอยู่จ านวนหนึ่งโดยในปีการศึกษา 2557 มีผู้เรียนจ านวน 2,174 คนผู้เรียนที่ออก
กลางคันจ านวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 8.92 ในปีการศึกษา 2558 จ านวนผู้เรียน 2,349 คนมีผู้เรียนที่ออก
กลางคันจ านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ 10.51 (งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2558) ซึ่งสาเหตุของ
การออกกลางคันที่พบได้แก่ มีปัญหาการปรับตัว ปัญหาครอบครัว  ปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดจนอุบัติเหตุ 

จากสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นปัญหาทางการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง ต้องได้รับ
การแก้ไขผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนขึ้นโดยการจัดท า “นวัตกรรม
ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model) โดยการทบทวนสภาพปัญหาสาเหตุการออก
กลางคัน ปี 2559  ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
นโยบาย การไม่ให้ผู้เรียนออกนอกสถานศึกษา ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. การเตรียมความพร้อมด้านภูมิ
ทัศน์และสาธารณูปโภค  และเริ่มใช้นโยบายปิดรั้วสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อม
กับการเริ่มใช้กระบวนการ CARE Model ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รู้จักโดยการจัดท าประวัติ
ผู้เรียน 2) เข้าใจ โดยการคัดกรองและจัดกลุ่มผู้เรียน 3) การเยี่ยมบ้าน และ 4) การวิเคราะห์ปัญหาจากการ
เยี่ยมบ้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป  
     4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้ เรียนที่ออกกลางคันหลัง
การใช้นวัตกรรมกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน  

4.2.2 เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันตั้งแต่
เริ่มมีการใช้นวัตกรรมในปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2563 

4.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษา สามารถน าระบบการดูแลผู้เรียน ที่เกิดจากการ

น า “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)” ดูแลผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 
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      4.3 วิธีการด าเนินงาน 
  การด าเนินงาน “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรภายใต้ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของส านักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ. ศ. 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน“นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก
พิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีรูปแบบการด าเนินงานภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการ
ด าเนินงานโดยการใช้ “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)”ภายใต้
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรบริหารงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพมีรูปแบบ
การด าเนินงานดังนี้                     

1. P -การวางแผน Plan 
ระยะที่ 1 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
          1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ และคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ผู้เรียนเพื่อลดลงของนักเรียนนักศึกษา 
          2. งานครูที่ปรึกษาเขียนโครงการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการจัดท าแฟ้มประวัติ
นักเรียนนักศึกษา โครงการจัดท ารายงานกิจกรรมโฮมรูม โครงการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการออกกลางคัน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน โครงการฝึกอบรมอาชีพและโครงการติดตาม
ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
         3. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” 
(CARE Model)         
  
              



63 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร พุทธศักราช 2565-2568 

 

63 

 

  

     2. D Doing การด าเนินงาน 
ระยะที่ 2 การจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE Model)                       

          1. ทบทวนสภาพปัญหา สาเหตุการออกกลางคัน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
          2. ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
นโยบายการปิดรั้ววิทยาลัยฯ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. เพ่ือจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์
ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE Model) 
          3. เตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
          4. ประกาศใช้นวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE Model) 
โดยการชี้แจงแนวปฏิบัติแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง 
และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
 ระยะที่ 3 การด าเนินงานตามกระบวนการ (CARE Model) 
          1. ท าความรู้จัก โดยคุณครูที่ปรึกษา จัดท าแฟ้มประวัติเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใน
โครงการจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา  
          2. เขา้ใจ โดยคุณครูที่ปรึกษา คัดกรองกลุ่มและจัดกลุ่มผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ  
   กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนกลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
   กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเช่น ทดลองสารเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
   กลุ่มท่ี 3 ผู้เรียนกลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ชัดเจนและมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
          3. ค้นหาปัญหา โดยการ เยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพ่ือน า
ปัญหามาวิเคราะห์ สรุปปัญหาของผู้เรียน เสนอฝ่ายบริหาร 
          4. หาทางช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา โดยมีครูที่ปรึกษาประสานงานฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อปรับพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือและส่งต่อ เครือข่ายต่างๆ ตามสภาพปัญหา 
เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   ปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหา
ด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต    
      3. C- Check  การติดตามตรวจสอบ  
          ระยะที่ 4 การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
          การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน 
ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการนิเทศเพ่ือการติดตามประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจของระบบดูแล
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ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมใน โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ 3 รูปแบบ คือ 
             รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก 
พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการ
รายงานผ่านงานครูที่ปรึกษา 
            รูปแบบที่ 2 การติดตามตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยแบบสอบถาม 
            รูปแบบที่ 3 การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
     4. A - Action การปรับปรุงการด าเนินงาน  
         ระยะที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน 
          การประเมินผลการด าเนินงานของการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่าง ซึ่ง
กระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือก าหนดไว้ 
ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมาก าหนดมาตรการแก้ ไข ปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
             1. การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
             2. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงาน โครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน ตามแนวทางการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      4.4 ผลการด าเนินงาน 
            จากผลการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE 
Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันตามเกณฑ์การ
ประเมินของส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
            1) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ได้รับ
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            2) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            3) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



65 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร พุทธศักราช 2565-2568 

 

65 

 

  

            4) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการออกกา
ลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ได้รับโล่รางวับเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
            5) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจติดตามผู้เรียน
อาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             6) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยมบ้าน 
หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
       4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
             4.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุกแห่ง 
มีรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
            4.5.2 สถานศึกษามีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนได้  
            4.5.3 สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน                      
             4.5.4 สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการ
บริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง                          
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