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ค ำน ำ 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การ
ประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่1 บทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และส่วน
ที ่6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี รายงานผลต่อหน่วยงาน   
ต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาและ สาธารณชน และผลการประเมินสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

 
                      
 
           
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
       พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน
ตนเอง 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 และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์  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   
 
  1.2 จุดเด่น 

   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    -   ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ          
    -   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย 
                    -  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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                          -  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                    -  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

                  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
                -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ     
                  -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   
   2) การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
                   -  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     
                 -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ

และน าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 
   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) ครูผู้สอน 
    -  การจัดการเรียนการสอน 
    -  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
    -  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
                   2) ผู้บริหารสถานศึกษา     
    -  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    -  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา    
   ด้านการมีส่วนร่วม 
                    -  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   -  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                    -  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

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

                   -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ
และน าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน     

           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                   -  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 
                   -  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน  
  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
           ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1) การพัฒนาคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                    -  โครงการเครือข่ายรั้ววิทยาลัย 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ า 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

ออกกลางคัน 
                   -  โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ่   
                   -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
                    -  โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา 
                    -  โครงการเยี่ยมที่พักอาศัย (บ้าน หอพัก บ้านเช่า ของนักเรียน นักศึกษา) 
                    -  โครงการคัดกรองและจัดท าระบบฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
                    -  โครงการมอบหมายหน้าที่ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
                   -  โครงการแสวงหา และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

นักศึกษาที่ยากจน 
                    -  โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
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                  2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                    -  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการการสวดท านองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ และวันส าคัญทาง

ศาสนา 
                    -  โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา 
                    -  โครงการชาวอาชีวศึกษาร่วมใจท าดีถวายเป็นพระราชกุศลแพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
                    -  โครงการวันไหว้ครู   
                    -  โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 
                    -  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  

สถานศึกษาธรรมาภิบาล   
                    -  โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การ

มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  สถานศึกษาขนาดใหญ่     
                    -  โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
                    -  โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
                    -  โครงการ  Day  Camp  และประดับแถบสี   
                    -  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าค่ายพักแรม   
             3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ        
การประกอบอาชีพอิสระ 
                    -  โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
           4) การพัฒนาคุณภาพผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์             
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 



5 
 

                    -  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
                    -  โครงการจัดประกวด  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือ

ระดับ นานาชาติและสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                    -  โครงการการประกวด - โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน   
                    -  โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ือเข้าร่วมประกวด

ในระดับภาค และระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้

ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ นานาชาติและ
สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

                    -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
           5) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                          -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                          -  โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

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

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                    -  โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะดั บ ก า ร ท ด ส อบ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ                

ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
                    -  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษ  (MEP) 
                    -  โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 

นักศึกษา 
           8) การยกระดับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
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                    -  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                    -  โครงการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
           ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
           1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                     -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
           2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
                    -  โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
                    -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                    -  การประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของคร ู
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                    -  โครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร  
           ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                   -  โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในสถานประกอบการ 
                    -  โครงการความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
              2) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน  
                    -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
                    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
                    -  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอน 
           3) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                    -  โครงการเชิดชูเกียรติ 
                    -  โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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                    -  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
           4) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
               -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
           ด้านการมีส่วนร่วม 
           1) การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                    -  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาฝึกงานใน

สถานประกอบการ 
                    -  โครงการปัจฉิมและสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ   
                    -  โครงการฝึกประสบการณ์ความรู้ในงานอาชีพ   
                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเชิดชู

เกียรต ิและบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
                    -  โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาทวิภาคี ประจ าปีการศึกษา  
                    -  โครงการประชุมสัมมนาการเขียนแผนการฝึกอาชีพให้กับครูฝึกใน

สถานประกอบการและครู อาจารย์ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา    
                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีและบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

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

ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

                    -  โครงการค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP 
                    -  โครงการวัน Christmas 
                    -  โครงการการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           3) การพัฒนาคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา 
                    -  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fixit  center) 
                    -  โครงการบริการวิชาการวิ ชาชีพสู่ องค์กร ชุมชน และสถาน

ประกอบการ 
           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
           1) การพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ     
                    -  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ 
                    -  โครงการปรับปรุงทาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
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                    -  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร ด้านครุภัณฑ์

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รองรับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จาก
เดิมที่เน้นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ือการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ความส าเร็จ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้วยการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดม
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ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน บริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
             
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา - พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)  

2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เน้น
พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

3. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับการ
ด้านเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึน้ 

4. ) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน  

5. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ยกระดับความร่วมมือ
ในการพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ  

6.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
Re-Skills , Up-Skills , New-Skills 7) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่
ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ น้ากลุ่มวิทยาลัยการอาชีพมาร่วมบูรณาการการด้านเนินงาน 

7. โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ้าเป็น
ในศตวรรษท่ี 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 ในการ
จัดการการออกกลางคันจึงเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการ
แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน (Drop Out) แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ยังไม่หมดไป ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ 
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จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบของปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับ
หน่วยงานหลักอ่ืนๆ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการ
ออกกลางคันจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนอาชีวศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยที่สุดไม่
เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยก าหนดให้วิทยาลัยจัดกิจกรรม
ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านหอพักบ้านเช่าและที่พักของ
นักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาทุกคน และน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์
หาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน และ โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายต้องติดตาม
ผู้เรียนออกกลางคันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้องมีจ านวนผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของผู้เรียนที่ออกกลางคันและหากติดตามพบว่าผู้เรียนยังว่างงานจะต้องจัดฝึกอบรมอาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้ งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพ่ือ ตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงานและท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยครอบคลุมอย่างน้อย        
3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ท างานได้ โดยมุ่งเน้นการ
ประกอบอาชีพอิสระ  แต่หากผู้เรียนเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาโดยการออกกลางคันก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้นั้น ถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาท่ีท าให้การลงทุน
ของรัฐบาลสูญเปล่าซึ่งไม่สามารถจะผลิตนักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการ จึงนับว่าเป็นการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ท าให้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาอีก
หลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของสถานศึกษา ปัญหาการว่างงาน การก่ออาชญากรรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรได้ตระหนักและได้พยายามด าเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่ าง
ต่อเนื่อง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้เรียนที่
ออกกลางคันอยู่จ านวนหนึ่งโดยในปีการศึกษา 2557 มีผู้เรียนจ านวน 2,174 คนทุเรียนที่ออก
กลางคันจ านวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 8.92 ในปีการศึกษา 2558 จ านวนผู้เรียน 2,349 คนมีผู้เรียน
ที่ออกกลางคันจ านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ 10.51 (งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2558) 
ซึ่งสาเหตุของการออกกลางคันที่พบได้แก่ มีปัญหาการปรับตัว ปัญหาครอบครัว  ปัญหาด้านสุขภาพ 
ตลอดจนอุบัติเหต ุ
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จากสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นปัญหาทางการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง 
ต้องได้รับการแก้ไขผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนขึ้นโดยการ
จัดท า “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model) โดยการทบทวน
สภาพปัญหาสาเหตุการออกกลางคัน ปี 2559  ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึ กษา 
ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับนโยบาย การไม่ให้ผู้เรียนออกนอกสถานศึกษา ระหว่างเวลา 
08.00 – 15.00 น. การเตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค  และเริ่มใช้นโยบายปิดรั้ว
สถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเริ่มใช้กระบวนการ CARE Model 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รู้จักโดยการจัดท าประวัติผู้เรียน 2) เข้าใจ โดยการคัดกรองและ
จัดกลุ่มผู้เรียน 3) การเยี่ยมบ้าน และ 4) การวิเคราะห์ปัญหาจากการเยี่ยมบ้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป 
จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป  
     4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออก
กลางคันหลังการใช้นวัตกรรมกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน  

4.2.2 เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออก
กลางคันตั้งแต่เริ่มมีการใช้นวัตกรรมในปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2563 

4.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.2.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษา สามารถน าระบบการดูแลผู้เรียน ที่เกิด

จากการน า “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)” ดูแลผู้เรียน
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
      4.3 วิธีการด าเนินงาน 
  การด าเนินงาน “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE 
Model) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรภายใต้ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ งานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของส านัก
ติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ. ศ. 2561 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน“นวัตกรรมล้อม
รั้วด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) ภายใต้โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันมีขั้นตอนการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การ
ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีรูปแบบการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงถือเป็น
สถานศึกษาต้นแบบการด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการด าเนินงานโดย
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การใช้ “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)”ภายใต้โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรบริหารงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพมีรูปแบบการ
ด าเนินงานดังนี้                     

1. P -การวางแผน Plan 
ระยะที่ 1 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
          1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ และคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนเพ่ือลดลงของนักเรียนนักศึกษา 
          2. งานครูที่ปรึกษาเขียนโครงการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ
จัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา โครงการจัดท ารายงานกิจกรรมโฮมรูม โครงการคัดกรองนักเรียน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรี ยนนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพและโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
         3. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน” (CARE Model)                       
     2. D Doing การด าเนินงาน 

ระยะที่ 2 การจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE 
Model)                       
          1. ทบทวนสภาพปัญหา สาเหตุการออกกลางคัน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
          2. ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับนโยบายการปิดรั้ววิทยาลัยฯ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. เพ่ือจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้ว
ด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (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 าแฟ้มประวัติเก็บข้อมูลผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ในโครงการจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา  
          2. เข้าใจ โดยคุณครูที่ปรึกษา คัดกรองกลุ่มและจัดกลุ่มผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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   กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนกลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
   กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเช่น ทดลองสารเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
   กลุ่มที่ 3 ผู้เรียนกลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาชัดเจนและมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
          3. ค้นหาปัญหา โดยการ เยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
เพ่ือน าปัญหามาวิเคราะห์ สรุปปัญหาของผู้เรียน เสนอฝ่ายบริหาร 
          4. หาทางช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา โดยมีครูที่ปรึกษาประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือและส่งต่อ เครือข่าย
ต่างๆ ตามสภาพปัญหา เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   ปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาด้านความ
ประพฤติ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต    
      3. C- Check  การติดตามตรวจสอบ  
          ระยะที่ 4 การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความ
เสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
          การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการนิเทศเพ่ือการ
ติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนการจัดทรัพยากร
สนับสนุนภารกิจของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามกิจกรรมใน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ 3 รูปแบบ คือ 
             รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม “ล้อม
รั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา โดยการรายงานผ่านงานครูที่ปรึกษา 
            รูปแบบที่ 2 การติดตามตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม ด้วย
แบบสอบถาม 
            รูปแบบที่ 3 การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
     4. A - Action การปรับปรุงการด าเนินงาน  
         ระยะที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน 
          การประเมินผลการด าเนินงานของการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
ทรัพยากรบางอย่าง ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีเราวางแผนหรือก าหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมา
ก าหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงในครั้งต่อไป การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
คือ  
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             1. การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เผยแพร่เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 
             2. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงาน โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ตามแนวทางการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      4.4 ผลการด าเนินงาน 
            จากผลการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน 
(CARE Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จและได้รับ
การเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันตามเกณฑ์การประเมินของส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
            1) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            2) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            3) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            4) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหา
การออกกาลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ได้รับโล่รางวับเชิดชูเกียรติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            5) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจ
ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
             6) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยม
บ้าน หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
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       4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
             4.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
รัฐบาลทุกแห่ง มีรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
            4.5.2 สถานศึกษามีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนได้  
            4.5.3 สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน                      
             4.5.4 สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตร
และการบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง                          
             



 
 

 
ส่วนที่ 2  

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1 ที่ตั้ง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลทําตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 
  โทรศัพท์ 077-511218  โทรสาร 077-511234 
  E-mail cpvc.ac.th@gmail.com  Website www.cpvc.ac.th 

 1.2 ประวัติสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข๎าด๎วยกัน คือ โรงเรียน
การชํางชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 แล๎วใช๎ชื่อใหมํวํา “โรงเรียน
เทคนิคชุมพร ”ตํอมาได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 มีชื่อใหมํวํา 
“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ”มีรายละเอียดความเป็นมาดังตํอไปนี้โรงเรียนการชํางชุมพร เดิมชื่อ 
“โรงเรียนประถมชํางไม๎ชุมพร” เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2477 โดยมีนาย
ประสงค์ รังสิวัฒน์ กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู๎ริเริ่มกํอตั้ง รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากครั้ง
ประถมศึกษาปีที่ 4 เข๎าเรียนหลักสูตร 2 ปี(สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร ใช๎สถานที่บ๎านพักของกรรมการ
เป็นที่ท าการชั่วคราวตํอมาได๎ย๎ายมาอยูํที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ในเนื้อที่ 7 ไรํ สถานที่ปัจจุบัน)      
พ.ศ. 2484 จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ๎าชุมพร โดยนายสุธินด์ หิรัญรัตน์ โดยใช๎พ้ืนที่เดิมของ
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
การชํางสตรีชุมพร พ.ศ. 2517 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนการ
ชํางชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคชุมพร พ.ศ. 2523 ได๎รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็น
วิทยาลัยใช๎วํา“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. 2537”ได๎มีการย๎ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนที่
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบํงออกเป็น 2 วิทยาเขต ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยูํที่ 146 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลทําตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ตั้งอยูํที่ 
138 ถนนอาราม หมูํที่ 8 ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 และ
จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร” 12 เมษายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการได๎มีการประกาศแยก 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพรออกเป็น 2 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อวํา 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิค 
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 1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  1) สภาพชุมชน 
   สภาพชุมชนจังหวัดชุมพรมีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได๎ให๎แกํจังหวัดชุมพร
มากที่สุด รองลงมาคือภาคการค๎าปลีกค๎าสํง และสุดท๎ายคือภาคอุตสาหกรรม  
  2) สภาพเศรษฐกิจ 
   ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชุมพรประกอบไปด๎วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ทุเรียน มะพร๎าว ไม๎ผล รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง ในด๎านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็น
จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร การท าประมงจึงส าคัญมาก โดยมีระยะเวลาการ
ท าประมงประมาณ 7-9 เดอืน ชํวงที่ท าการประมงไมํได๎คือระหวํางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เนื่องจาก
เป็นหน๎ามรสุม คลื่นลมแรง และชํวงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นชํวงที่
อําวไทยห๎ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไขํ 
  3) สภาพสังคม 
   ภาคอุตสาหกรรมสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องจากการเกษตร เชํน
อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํแข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม๎และน้ า
ผลไม๎บรรจุกระป๋อง เป็นต๎น 
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 2.  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎อ านวยการวิทยาลัย 
นายอ านวย  นวลจันทร์ 

รองผูอ๎ านวยการวิทยาลัย 
ฝุายบริหารทรัพยากร 

นายอ านวย  นวลจันทร ์

รองผูอ๎ านวยการวิทยาลัย 
ฝุายแผนงานและความรวํมมอื 

นางจุรวีรรณ อรญัพฤกษ์ 

รองผูอ๎ านวยการวิทยาลัย 
ฝุายพัฒนากิจการนกัเรียน นกัศกึษา 

นางเมธาวดี  มณนีิล 

รองผูอ๎ านวยการวิทยาลัย 
ฝุายวิชาการ 

นายจิรพงษ์  โลพิศ 

งานบริหารงานทัว่ไป 
นางทัศนัย  แสงสวําง 

งานบุคลากร 
นางพิมสิร ิ อูมําลา 

งานการเงนิ 
นางจรนิทร์ยา  ยวงนาค 

งานการบัญช ี
นางปนัดดา  โชตกิวนิช 

งานพัสด ุ
นางสาวจรีา  แกลว๎กล๎า 

งานอาคารสถานที ่
นายโชคชัย  รกัญาต ิ

งานทะเบียน 
นางกุสมุา  ป่ินสุภา 

 

งานประชาสมัพันธ ์
นางสิรีพร  เสน็ติหยะ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวจนัทมิา  ส าราญอินทร ์

งานศูนย์ขอ๎มูลสารสนเทศ 
นายสุวิทย์  เสวรนัต ์

 

งานความรํวมมือ 
นางนิลุบล  น้ าเงนิ 

งานวิจัยลัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางภาวิน ี พรหมบางญวน 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางจิราภร  อเนกศุภพล 

งานสํงเสริมผลิตผล การค๎าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวปณิชา  สมทุรสารันต ์

งานกจิกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 
นางอรอุมา  แดงมณกีุล 

 

งานครทูี่ปรึกษา 
นางปาริสา  ทว ี

งานปกครอง 
นางสาวจรีภา  นาคนิยม 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางศิรริัตน์  เสวรันต ์

งานสวัสดกิารนักเรียน นกัศึกษา 
นางสาวประภาพร  สุวรรณวธิ ี

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 
นางสาวสุลัดดา  บุญม ี

 

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์

นางณัฐวรรณ  แสงสว ี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางจิตรวรรณ  แก๎วสิงห ์

แผนกวิชาการบัญช ี
นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางภลิตา  กลับวิหค 

แผนกวิชาการตลาด 
นางวรรษยา  บุญนรากร 

แผนกวิชาเทคโนโลยีธรุกจิดิจทิัล 
นางเสาวลกัษณ์  บุญชื่น 

แผนกวิชาการโรงแรมและการทํองเท่ียว 

นางกชกร  ถึงวิสัย 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางเสาวลกัษณ์  ฤทธิเกษร 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางกองแก๎ว  ลอวดิาล 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

งานวิทยบริการและหอ๎งสมุด 

นางสาวเพญ็พิชยา  อัครธนารกัษ์ 

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวเดือนฉาย  ขวัญยุบล 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นางสาวจุฑามาส  ศิริภกัษ์ 
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3. ข้อมูลของสถานศึกษา 

 3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 523 52 0 575 
ปวช.2 399 47 0 446 
ปวช.3 365 30 0 395 

รวม ปวช. 1287 129 0 1416 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 249 96 345 
ปวส.2 207 112 319 

รวม ปวส. 456 208 664 

 3.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 596 416 69.80 
ปวส.2 352 307 87.22 

รวม 948 723 76.27 

 3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 522 363 69.54 
ปวส.2 351 314 89.46 

รวม 873 677 77.55 

 3.4 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู๎บริหาร/ ผู๎รับใบอนุญาตผู๎จัดการ/ ผู๎อ านวยการ/ 
รองผู๎อ านวยการ/ ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

5 5 - 

ข๎าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได๎รับการบรรจุ/ ผู๎ที่
ได๎รับการรับรอง 

42 42 42 

ข๎าราชการพลเรือน 1 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

พนักงานราชการครู 3 2 3 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 17 17 17 
เจ๎าหน๎าที ่ 25 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

15 - - 

รวม ครู 62 61 62 
รวมทั้งสิ้น 108 61 62 

 3.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 3 1 4 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว 2 2 4 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 9 7 16 

 3.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 8 
อาคารปฏิบัติการ 0 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 8 
อาคารอ่ืน ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 24 
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 3.7 ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 31626970.19 
งบด าเนินงาน 3894049.00 
งบลงทุน 1955000.00 
งบเงินอุดหนุน 15010672.35 
งบรายจํายอื่น 1890649.25 

รวมทั้งสิ้น 54377340.79 

4. ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 4.1 ปรัชญา 
  ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  คุณธรรมสูงยิ่ง 
 4.2 อัตลักษณ์ 
  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 
 4.3 เอกลักษณ์ 
  คุณธรรมเดํน เน๎นวิชาชีพ 

5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 5.1 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎มาตรฐานสากล 
 5.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ผลิตและพัฒนาผู๎เรียนให๎มี

คุณภาพได๎มาตรฐานสากล 
 2. สํงเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
 3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแกํบุคลากร 

ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 4. สํงเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ สร๎างองค์

ความรู๎ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
 5.3 เป้าประสงค์ 
  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับอยํางมีคุณภาพ 
  2. สร๎างภาคีเครือขํายความรํวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด๎านอาชีวศึกษาทั้งภายในและ

ตํางประเทศ 
  3. สํงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
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  4. เสริมสร๎างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยํางเสมอภาคและลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู๎เรียนในทุกระดับ 

  5. พัฒนาองค์ความรู๎ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสูํนวัตกรรม และตํอยอด
นวัตกรรมทางธุรกิจ 

  6. สํงเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.4 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 บริหารจัดการศึกษาสูํความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 บริหารจัดการศึกษาภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สถานศึกษาคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ

ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาเครือขํายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาและการบริการ

วิชาชีพแกํบุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก 
  ยุทธศาสตร์ที ่4.2 สร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค ี
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 สร๎างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยี

ให๎มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาครูสูํการเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 5.5 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สํงเสริม สนับสนุน การสร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1.1.2 สํงเสริม สนับสนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก๎ไขปัญหาการออก

กลางคันของผู๎เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1.1.3 สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎

เข๎มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 1.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของต๎น

สังกัด 
  กลยุทธ์ที่ 1.2.2 สํงเสริม สนับสุนนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางใน

สถานศึกษาคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1.2.4 สํงเสริม สนับสนุนให๎จัดระบบการวิเคราะห์คําใช๎จํายในการลงทุนทาง

การศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 1.2.5 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรํวมกับสถาน
ประกอบการ 

  กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอยํางมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.2 เสริมสร๎างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยํางเสมอภาค 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.4 สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยรูปแบบที่

หลากหลาย ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.5 สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับ

ภาพลักษณ์อันดีของผู๎เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรง

ตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2.2 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการ

เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2.3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนทางด๎าน IT และภาษาตํางประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาดูงาน

ทั้งในและตํางประเทศในสาขาวิชาที่เป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สํงเสริม สนับสนุนการศึกษาตํอการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างโอกาสและความรํวมมือในการสร๎างเสริม

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3.2.2 สํงเสริม สนับสนุนการน าผู๎ เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพและภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สํงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยความรํวมมือ ผลิต และ

พัฒนาก าลังคนรํวมกันระหวํางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ 4.1.2 สํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและ

จิตอาสา 
  กลยุทธ์ที่ 4.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝีก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 5.1.1 สํงเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน

ใหม ํ
  กลยุทธ์ที่ 5.1.2 สํงเสริม สนับสนุนการให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5.1.3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียน ในการสร๎างองค์ความรู๎นวัตกรรม

ตํอยอดธุรกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 5.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูสูํการเป็นนักวิจัยและนวัตกรรม

อาชีวศึกษา 
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6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักมาตรฐานการอาชีว
และวิชาชีพ 

 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหนํวยงาน ระดับ
จังหวัด โครงการรางวัลพฤหัสบดี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 

รางวัลระดับ 5 ดาว ศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   
 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการ
รดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ เคชั่นส าหรับ
ครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน “เจลบอลลอดชํองลาวากะทิ
สด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการ
รดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน“เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ 
ชื่อผลงาน “ชุดเครื่องประดับเทพีเทพนิมิตร
จากดินเปลือกหอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล๎วยกรอบกระทงทอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงาน “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล๎วยกรอบกระทงทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูควบคุมทีมแขํงขันทักษะ ระดับ ปวส. ทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการ
รดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรด
น้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรด
น้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรด
น้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรด
น้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรด
น้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสิรีพร เส็นติหยะ  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมความรํวมมือกับองค์กรภายนอก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางวรรษยา บุญนรากร  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สาขาวิชา
การตลาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวธนพร งอกค า  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
น.ส.เบญจมาศ พรหมสถิตย์  
คณะกรรมการแผนธุรกิจ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกชกร ถึงวิสัย  
คณะกรรมการ สิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางจุฑาพร ทองใหมํ  
ครูผู๎ควบคุมทีม ทักษะการจัดท ารายการน า
เที่ยว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

น.ส.ประภาพร สุวรรณวิธี  
ครูผู๎ควบคุมทีม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางจุฑามาส รัตนะพันธ์  
ครูที่ปรกึษารางวัลชมเชย การแขํงขันทักษะ
การใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรภา นาคนิยม  
ครูที่ปรึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองการแขํงขันทักษะพิมพ์ไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร  
ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุลัดดา บุญมี/เนื่องในงานวันครู  
ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านการสํงเสริมความรํวมมือกับ
องค์กรภายนอก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุลัดดา บุญมี  
ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารไทยสูํมาตรฐานสากล
ประเภทอาหารไทยโมเดิร์นมื้อค่ า ปวส. ระดับ
ภาค ภาคใต๎ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล๎วยกรอบกระทงทอง” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ “ ชุดประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือก
หอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ 
“เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุด
ควบคุมการรดน้ าผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ 
“เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ “ชุดประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือก
หอยแมลงภูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางวริศรา นพเก๎า  
ครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการ
แขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการ
แขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  
 
 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้ง
ที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย             
คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2563 

ชนะเลิศ ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้ง
ที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางปนัดดา โชติกวนิช  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้ง
ที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปี 2563 

ชนะเลิศ ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรม
เรียนรู๎ คํายการเงินธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 
ระหวํางวันที่ 1 -5 เมษายน 2563 ณ ธนาคาร
ทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีมการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระหวํางวันที่ 2 – 6 
ธันวาคม 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีมการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระหวํางวันที่ 2 – 6 
ธันวาคม 
นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สาขาวิชาการ
บัญชี เนื่องในงานวันครู พุทธศักราช 2563 
ระดับอาชีวศึกษาชุมพร  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางจิราภร  อเนกศุภพล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องใน
งานวันครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจีรํา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางปนัดดา โชติกวนิช  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องใน
งานวันครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจันทิมา ส าราญอินทร์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดบัอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องใน
งานวันครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางส๎มไทย ศิริเมร์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องใน
งานวันครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมนักเรียน 
นักศึกษา การประกวดสื่อรณรงค์ตํอต๎านยา
เสพติด โครงการอาชีวะต๎านยาเสพติด ระหวําง
วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางณัฐวรรณ แสงสวี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2563 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกชกร ถึงวิสัย  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวประภาพร สุวรรณวิธ ี 
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางณัฐวรรณ แสงสวี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางภาวินี พรหมบางญวน  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จงัหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุธัญญา เพชนมณี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายอนุศิษฎ์ แสงสวําง  
รางวัลผู๎บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิรพงษ์ โลพิศ  
รางวัลลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอยํางสูงตํอแมํ 
ในโอกาสวันแมํแหํงชาติ ประจ าปี 2563  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แหํงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายอ านวย นวลจันทร์  
รางวัลผู๎บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิรพงษ์ โลพิศ  
รางวัลผู๎บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอ านวย นวลจันทร์  
ได๎รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทผู๎ประกอบ
อาชีพผู๎บริหารสถานศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด จังหวัดชุมพร 

นายอ านวย นวลจันทร์  
รางวัลผู๎บริหารดีศรีอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางพิมสิริ อํูมาลา  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางวริศรา นพเก๎า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุลัดดา บุญมี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเดือนฉาย ขวัญายุบล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวศศิพิมพ์ จิตรจ านอง  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสิรีพร เส็นติหยะ  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวกุสุมา ปื่นสุภา  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางอรอุมา แดงมณีกุล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจีรภา นาคนิยม  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางเสาวลักษร์ ฤทธิเกษร  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจิตรวรรณ แก๎วสิงห์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางภลิตา กลับวิหค  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวธนพร งอกค า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจันทิมา ส าราญอินทร์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธุ์  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
พิมพ์ไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ ประเภทพาณิชยก
รรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาริษา ปลอดภัย  
ได๎รับรางวัลชมเชย ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะการประกวดรักการอํานภาษาไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพัณณิตา ธรรมฉวี  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวดพูด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา  
และนายฤทธิชัย พิงพาด  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารไทยสูํมาตรฐานสากล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักร ีเพชรแดง  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการ
แขํงขันทกัษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Flair Bartender  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวคเณพร ใจสมคม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงา “อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎
ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีฐาน  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า
ต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนน์ชนุช กลางนุรักษ์การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
“อุปกรณค์วบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 
นางสาวอภิญญา เภานิรีบ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า
ต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวคเณพร ใจสมคม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า
ต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนน์ชนุช กลางนุรักษ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า
ต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภิญญา เภานิรีบ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า
ต๎นไม๎ผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัคจิรา ประกอบชาติ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับ ปวส. ทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจงานประชุมวิชาการ  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนากร นิมิตร  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับ ปวส.ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจงานประชุมวิชาการ นักองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรี เพชรแดง  
การแขํงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายจักรี เพชรแดง  
การแขํงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
น.ส.พัณณิตา ธรรมฉวี  
การแขํงขันการจัดท าและเสนอรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

น.ส.ทัศนีย์ ไพรัตน์  
การแขํงขันการจัดท าและเสนอรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะพิมพ์ไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา 
และนายฤทธิชัย พิงพาด  
การแขํงขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบ อาหารไทยสูํมาตรฐานสากลประเภท
อาหารไทยโมเดิร์นมื้อค่ า ปวส. ระดับภาค 
ภาคใต๎ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา, นายฤทธิชัย พิงพาด,
นางสาวพรปวีณ์ เปี่ยมศิริ.นายคมกฤช กุวังค
ดิลก,นายณัฐดนัย แก๎วข าขาว,นายรชต ส าลีวํอง  
โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล๎วยกรอบกระทงทอง” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุเมธ โอชา,นายเทพนิมิต โสภาน้ า,นางสาว
รุํงเรือง สมบัติพิบูลย์,นางสาวรัตติกาล มลฑิ
ราช.นางสาวรุจิรดา ภโิสรมย์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุด
ประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือก
หอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปกรณ์ ผลงาม,นางสาวชนัญชิดา ตั้งค า,
นางสาวกมลวรรณ แซํดําน,นายพงษ์เทพ มาก
ประดิษฐ์,นางสาวศิริธร เรืองจันทร์           
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “เจลบอล
ลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบูล,นายพงษ์พิพัฒน์       
เกตุจรรยากุล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ “ชุดควบคุมการรดน้ าผํานแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบูล,นายพงษ์พิพัฒน์ 
เกตุจรรยากุล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ “ชุดควบคุมการรดน้ าผํานแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายปกรณ์ ผลงาม,นางสาวชนัญชิดา ตั้งค า,
นางสาวกมลวรรณ แซํดําน,นายพงษ์เทพ มาก
ประดิษฐ์,นางสาวศิริธร เรืองจันทร์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “เจลบอล
ลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายสุเมธ โอชา,นายเทพนิมิต โสภาน้ า,นางสาว
รุํงเรือง สมบัติพิบูลย์,นางสาวรัตติกาล มลฑิ
ราช.นางสาวรุจิรดา ภโิสรมย์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุด
ประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือก
หอยแมลงภูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรวิช สุดรอด ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะ
การใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี จากการ
แขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง จากการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวอาภัสรา จรเสนาะ  
ได๎รับ รางวัลเหรียญทอง จากการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งาน
สัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )      
งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นางสาวอาภัสรา จรเสนาะ  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอ าภาพร พาหา ได๎รับเกียรติบัตร 
รางวัลเหรียญทองแดง จากการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) งาน
สัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรม
เรียนรู๎ คํายการเงินธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 
ระหวํางวันที่ 1 -5 เมษายน 2563 ณ ธนาคาร
ทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 

นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรม
เรียนรู๎ คํายการเงินธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 
ระหวํางวันที่ 1-5 เมษายน 2563 ณ ธนาคาร
ทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแขํงขันทักษะ

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ 
ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย 
นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ 
ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐกานต์ บุญรัตน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายปลื้มศักดิ์ นิภานันท์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายปลื้มศักดิ์ นิภานันท์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวศศิกาญจน์ ฉั่วอรุณ  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจณิสตา ชูพงษ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาววิสารัชด์ ศักดิ์เศรษฐ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ 
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายกนตร์พี คงกะพันธ์ ได๎รับเกียรติบัตร 
รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวทักษอร ปิ่นทอง  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปี
พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสกุลตลา ระลึกเย็น  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปี
พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปรมาภรณ์ เปียด ารงค์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปี
พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจันทมาศ ลิ้มศิลา  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สื่อรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะ
ต๎านยาเสพติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 
2562 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สื่อรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะ
ต๎านยาเสพติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 
2562 
 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชมพูนุท ศีรีธาร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สื่อรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะ
ต๎านยาเสพติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 
2562 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายวรพันธ์ พูลเกิด  
ได๎รับเกียรติบัตรเป็นผู๎ประกอบคุณงามความดี
เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สมควรได๎รับการยก
ยํองให๎เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายเทพนิมิตร โสภาน้ า  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กินรี
เรํงธาราพฤกษารมย์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชัวศึกษาชุมพร 

นางสาวศิรินยา โอนอ๎อม  
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ครีมนวดสปาสูตร
โลชั่นจากสมุนไพร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวรุํงอาทิตย์ ชื่นกลิ่น  
โครงวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อโลชั่นปูองกันและรักษา
อาการเเพ๎จากริ้นทะเลด๎วยสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวคเณพร ใจสมคง  
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีฐาน  
ธุรกิจศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ 

 ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอริษา ปลอดภัย  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายกนต์รพี คงกระพันธ์  
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายวรวิช สุดรอด  
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปิยนารถ ข๎อตั้น  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิยชกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการทักษะพิมพ์ไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวพิมพ์นภา สุยไสย์  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการ
จัดการสานักงาน. ทักษะการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก โดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธัญธร เกตโกบุตร  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวชลดา ไกรนรา  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปวันรัตน์ สายน้ าใส  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปวันรัตน์ สายน้ าใส  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจารวี พลรบ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจารวี พลรบ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวธาราทิพย์ ชัยฤทธิ์  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายพิสิษฐ์ วิริยะภากร  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพีรวัล กมลจิตสุนทร  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวอัจฉราภรณ์ บรรจงการ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายภูรณัฐ วรศรี  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร  
การแขํงขันทักษะพ้ืนฐาน. การแขํงขันตอบ
ปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวญาติ สอนสิน  
การแขํงขันทักษะพ้ืนฐาน. การแขํงขันตอบ
ปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร  
การแขํงขันทักษะพ้ืนฐาน. การแขํงขันตอบ
ปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวญาติมา สินทอง  
การแขํงขันทักษะพ้ืนฐาน. การแขํงขันตอบ
ปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
ทักษะวิชาชีพประเภทวชิาพาณิชยกรรมสาขาวิชา
การเลขานุการทักษะพิมพ์อังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สาวพิมพ์นภา สุยไสย์  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการ
จัดการสานักงาน. ทักษะการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอริษา ปลอดภัย  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ.ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรวิช สุดรอด  
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกนต์รพี คงกะพันธ์  
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจินดาพร พรมวิเชียร  
ตัวแทนเข๎ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ 
ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด เขตการศึกษาที่ 11 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิยชกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการทักษะพิมพ์อังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์  
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกนต์รพี คงกระพันนธ์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวชนชนุชน์ กาลนุรักษ์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบูลย์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐนรี วรรณวงษ์  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวพิชสุนันท์ มุสิกลัด  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายพงษ์พิพัฒน์ เกตุจรรยากุล  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐธิดา ศรีสมุทร  
เจลแอลกอฮอล์และสบูํเหลวล๎างมือ ใช๎ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวอารยา ศรีสมภาร  
เจลแอลกอฮอล์และสบูํเหลวล๎างมือ ใช๎ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายสุเมธ โอชา  
เจลแอลกอฮอล์และสบูํเหลวล๎างมือ ใช๎ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

 



ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ.  2563 ประกบด้วย 5 มาตรฐาน 25 
ประเด็น ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้ เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
  การประเมิน  
   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ค าอธิบาย  
   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออก
ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็ น ไทย เห็ นคุณค่ าและร่ วมพัฒนา ภูมิ ปัญญาไทย มีจิ ตส านึ กในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) ปรากฏผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

  การประเมิน  

   1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความ
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.)  

   2. ผู้เรียนร้อยละ 60– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความ
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดง ในระดับจังหวัด  

   3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความ
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  

   4. ผู้เรียนร้อยละ 80– 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความ
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดง ในระดับภาค  

   5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
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 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน  
   ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือมีผล การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  
 
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  หรือ
มีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  การประเมิน  
   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยในสถานศึกษา  
   2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง

ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด  

   3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับภาค  

   4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับชาติ  

   5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ  
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 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่นๆท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ  

สถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
 4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ค าอธิบาย 
   จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้

 ระดับ ปวช. 
  - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

    - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80ของคะแนนเต็ม 
    - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. 
    - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
    - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
    - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
  การประเมิน 
   ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ค าอธิบาย 
   จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรจ าแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 

 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ค าอธิบาย  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนก
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  
  การประเมิน  
   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
  การประเมิน  
    ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
    1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร  
    2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ

การปรับปรุงหลักสูตร  
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    3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  

    4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา  
    5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก

การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง  

   ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
   การตรวจสอบข้อมูล  
    1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
    2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
 
 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที ่21  
  การประเมิน  
   ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
    การตรวจสอบข้อมูล 
     1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ  
     2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่

พึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education 
เป็นต้น  

     4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

     5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย  
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   ประเด็นที ่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
    การตรวจสอบข้อมูล  
     1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
     2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และน าไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน  
 
มาตรฐานที่  3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
 3.1 ครูผู้สอน  
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   ประเด็นที ่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
    ค าอธิบาย  
     ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้  
    การประเมิน 

     1. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
     2. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
     3. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
     4. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน 
     5. รอยละของครูผูสอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู 
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   ประเด็นที ่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
    ค าอธิบาย  
     ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอ่ืนๆ  
    การประเมิน  
     1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
     2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา

เป็นปัจจุบัน  
     3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  
     5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  

   ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
    ค าอธิบาย  
     ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 
ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่  
    การประเมิน  
     1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
     2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
     3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน

การจัดการเรียน การสอน  
     4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
     5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่

ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร ่ 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

     
 

 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
  ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น 
ผู้บริหาร สถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท า
ให้การบริหาร จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

   ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
    ค าอธิบาย  
     ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม  ในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    การประเมิน  
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  
     5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
    ค าอธิบาย  
     ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    การประเมิน  
     1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
     2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
     3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศ  
     4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา  
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มาตรฐานที่  4 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ค าอธิบาย  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีข้ึนเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  การประเมิน  
   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้  
    ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
     1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ร่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
     2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
    ขั้นที ่3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
     3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง  
     3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
     3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
    ขั้นที ่4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
     4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
    ขั้นที ่5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมี
การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  การประเมิน  
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน

สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน  

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
  การประเมิน  
   1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน  
   2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาการ  
   3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาชีพ  
   4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสา  
   5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่  5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  
  การประเมิน  
   1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ

งานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  

   2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  

   3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด  

   4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  

   5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   

 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา  
  การประเมิน  
   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่  
    1.1 ระบบส่งก าลัง  
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    1.2 ระบบควบคุม  
    1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
    1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย  
   2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
   3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี

ระบบระบายน้ าระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

   4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
   5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  

 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 
  การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด

อย่างต่อเนื่อง 
   2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า 

ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
   3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
   4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผู้ใช้บริการ 

   5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
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   2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 

   3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 ประเด็นที่ 5 . 5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  ค าอธิบาย  

   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  

  การประเมิน  

   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
  1) ผลสัมฤทธิ์    
   (1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 751 คน  
        จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก

จ านวน 695 คน  
    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ร้อยละ 99.86 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม    

   (2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 87 คน จ านวนผู้เรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น ไป จ านวน  87 คน   

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ร้อยละ 100  

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
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 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้            
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 88 คน จ านวนผู้เรียน
ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 88 คน 

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 100  

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

จ านวน 18  คน 
    เชิงคุณภาพ  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา จ านวน 18 คน  
        1. ผลการแข่งขันทกัษะวิชาชีพรางวัลระดับจังหวัด จ านวน 18 คน 
        2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับภาค จ านวน 8 คน 
        3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับชาติ จ านวน 0 คน   
        4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับนานาชาติ จ านวน 0 คน 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ดีเลิศ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 873 คน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

จ านวน 677 คน 
    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ร้อยละ 77.66 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินคา่คะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ดีเลิศ 
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   (2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 2,080 คน  
        จ านวนผู้ เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึง

ประสงค์   
        1. โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมกรรมการองค์การนักวิชาชีพ

จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

        2. โครงการ อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

        3. โครงการ ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 2,080  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

        4. โครงการ To Be number one จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

        5. โครงวันไหว้ครู จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  ร้อยละ 100 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    เชิงปริมาณ  1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจ านวน 

417 คน   
        2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่

ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 406 คน  

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 97.36 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
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 2) จุดเด่น  
-  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม     
-  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผล

การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

 3) จุดที่ควรพัฒนา  
-  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
-  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา(ร้อยละ 77.66) ระดับ

คุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

-  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ 
ท าให้มีระดับคุณภาพเพียง ระดับคุณภาพดีเลิศ และควรมีการผลักดันให้ทุก
สาขาวิชาได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาคหรือระดับชาติมากข้ึน 

-  การดูแลแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษาที่ผ่าน ร้อยละ 1.39 (ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 76.27 และปี
การศึกษา ร้อยละ 77.66) สถานศึกษาเพ่ิมความเข้มแข็งหรือกลยุทธ์เชิงรุกใน
การลดปัญหาการออกกลางคันในปีการศึกษาต่อไป     
 

2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบถ้วน

ทุกประเด็น  จ านวน 62 คน 
    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

ครบถ้วนทุกประเด็น ร้อยละ 100 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
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   (2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน จ านวนครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 62 คน 

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ 100 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน   
    เชิงคุณภาพ  จ าวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพครบ

ทุกประเด็น จ านวน 62 คน  
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม  
 
   (2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการ

จัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 62 คน 

    เชิงคุณภาพ  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่
เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 62 คน 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (3) การจัดการเรียนการสอน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
        1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา

ที่สอน จ านวน 62 คน  
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        2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
จ านวน 48 คน 

        3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 62 คน 

        4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 คน 

        5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 62 คน 

    เชิงคุณภาพ  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน ร้อยละ 100                

        2. ร้อยละของที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
ร้อยละ 100 

        3. ร้อยละของที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายร้อยละ 100 

        4. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

        5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    เชิงปริมาณ  1. จ านวนครูผู้สอนที่ท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 

62 คน 
        2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น

เรียนและรายวิชาปัจจุบัน จ านวน 62 คน 
        3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน

ให้มีบรรยากาศท่ีต่อการเรียนรู้ จ านวน 62 คน 
        4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น

ตั้งใจในการเรียน จ านวน 62 คน 
        5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการ

เรียน จ านวน 62 คน 
     เชิงคุณภาพ  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าข้อมูลผูเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 

100 
        2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร

ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาปัจจุบัน ร้อยละ 100 
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        3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศท่ีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

        4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ร้อยละ 100 

        5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน
การเรียน ร้อยละ 100 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม      

   (5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
        1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ

พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 62 คน 
        2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย        

12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 62 คน 
        3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 คน                          
        4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 62 คน 
        5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 62 คน 
    เชิงคุณภาพ  1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม

การพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 
        2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  

12 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 100 
        3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 100               
        4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100  
        5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ร้อยละ 100      
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
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   (6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนทั้งหมด จ านวน 85 ห้อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 85 ห้อง 

    เชิงคุณภาพ  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

   (1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัด
การศึกษา  

        2. สถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ  

        3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ  

        4. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

        5. สถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา  

    เชิงคุณภาพ  ผลการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
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   (2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง

การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกใน การให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และ
มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้  

       2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการโดย การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  

       3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการที่ก าหนด  

       4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  

       5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ
บริบทของแผนกวิชา   

    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์มได้ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานใน

แผนกวิชา ได้แก่  
         1.1 ระบบส่งก าลัง  
         1.2 ระบบควบคุม  
         1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรง

ฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
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         1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน และปลอดภัย  

        2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ  

        3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมใน
แผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ าระบบก าจัด
ขยะภายในแผนก วิชาที่สอดคล้องกับบริบทของแผนกวิชา  

        4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

        5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินระบบสาธารธูปโภคพ้ืนฐานได้ด าเนินการ

ด าเนินการได้ด าเนินครบทั้ง 5 ประเด็น 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

   (4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  
        2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อม

เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนหรือผู้สนใจ  

        3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดของแผนกวิชามีจ านวน
หนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  

        4. แผนกวิชามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์
วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ทั้งหมด ของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ  

        5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบ  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินแหล่ ง เรียนรู้ และศูนย์วิทยาบ ริการได้

ด าเนินการแผนกวิชาการบัญชีด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
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   (5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา   

    เชิงปริมาณ  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใช้งาน  

        2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล  

        3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน
ภายในแผนก 

        4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในแผนก  
        5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก

แผนก 
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในแผนกวิชาการบัญชี ด าเนินการได้
จ านวน  5ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็น 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    เชิงปริมาณ  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาค ี 
         1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานศึกษา  

         1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

        ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่ วมกับ สถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การ  

         2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
        ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
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         3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุม
ผู้ปกครอง  

         3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
         3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
        ขั้นที่  4 ขั้ นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
         4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
        ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีใน

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้

ด าเนินการ จ านวน 5 ขั้นตอน จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  

-  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

-  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  

-  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม 

-  การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  การบริหารจัดการชั้นเรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม     . 
-  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
-  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผล

การประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 



75 
 

-  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  รดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา  ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
-  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอด

เยี่ยม  
   3) จุดที่ควรพัฒนา  

-  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม แต่ทั้งนี้ควรพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริงเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสโควิด 19 
และการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่  

   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
-  สถานศึกษาควรมีส่งเสริมหรือมีกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาทักษะ

ทางด้านดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

   
3. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
        1. ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา 

จ านวน 62 คน 
        2. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาจ านวน 

62 คน 
        3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 

62 คน  
        4. ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน 62 คน 
        5. ครูมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  จ านวน 62 คน  
    เชิงคุณภาพ  ผลการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้ด าเนินการ

จ านวน 5 ประเด็น.จากท้ังหมด 5 ประเด็น 
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    ผลสะท้อน  ผลการประเมิน ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
   (2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
    เชิงปริมาณ  1. แผนกวิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่

หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ  

        2. แผนกวิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการประกอบด้วย ชื่อสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ  

        3. แผนกวิชามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศ
และหรือ ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวนสาขางานที่แผนกวิชาจัดการเรียน การสอน 
ประกอบด้วย ครู พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  

        4. แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของแผนกวิชา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยชื่อผู้ให้การ 
สนับสนุน 

        5. แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนด าเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  

   (3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    เชิงปริมาณ  แผนกวิชาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการการบริการชุมชนและ

จิตอาสา รวม 2 โครงการ  29 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน 600 
คน  

    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสาด าเนินการได้
จ านวน 5 ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเดน็ 
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    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

    เชิงปริมาณ  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จ านวน 355 ชิ้น 

    เชิงคุณภาพ  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยระดับสถานศึกษา จ านวน 355 ชิ้น *ยังไม่มีการ
แข่งขันทุกระดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด 19 ในปัจจุบันเพื่อการเฝ้าระวังจึงไม่มีการแข่งขัน  

    ผลสะท้อน  ผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (2) จุดเด่น  
- การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอด

เยี่ยม 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพ อยู่ใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 
- การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

   (3) จุดที่ควรพัฒนา  
- ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ไม่มีการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัดมากขึ้น 

   (4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีคุณภาพที่จะน าไป
แข่งขันในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มีจ านวนที่มากขึ้น 

 



 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

1. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น 
การประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช ้

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 3 6 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 21 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /25  84.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 95 97.89 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัติที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชัน้เรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

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

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
3. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพฒันา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 15 20.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

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 การจัดการอาชีวศึกษา 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 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายใน 

 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช./ปวส. 
รูปแบบการสอน MEP 

2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะที่
จ า เป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนและผู
ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะแนว
ผู้เรียน 

3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

พัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการ
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของ
นักเรียน นักศึกษา  

2. โครงการส่ง เสริม สนับสนุนการจัดท าสื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

3. โ ค ร งก า ร เ ร่ ง ป ระสิ ทธิ ภ าพกา รสอนครู
อาชีวศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
สู่คุณภาพมาตรฐาน 

2. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
สู่คุณภาพมาตรฐาน 

3. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม 

2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  



85 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

5. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้
นักเรียน 

6. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
7. โคร งการฝึ กอบรมวิ ช าชีพระยะสั้ น ฐาน

สมรรถนะ (E to E) 
8. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ  
9. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียน 

 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ก 

ผลงานดีเด่น ประจ าปกีารศึกษา 2563



88 
 

ผลงานดีเด่นปีการศกึษา 2563 

วิทยาลยัอาชวีศึกษาชมุพร 

 
1. รางวัลของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

  

รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด ในโครงการรางวัลพฤหัสบดี ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 

 

 

 

 

  

 

รางวัลระดับ 5 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2. รางวัลของครูและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ านวย  นวลจันทร์ ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทผู้ประกอบวาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
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 นางณฐัวรรณ  แสงสวี  ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ประจ าปี 2563      
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
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3. รางวัลของผู้เรียน 

 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 นางสาวธัญธร เกตโกบุตร  นางสาวชลดา ไกรนรา  นางสาวปวันรัตน์  สายน้ าใส่                  
นางสาวจารวี  พลรบ  นางสาวธาราทิพย์  วรศรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร ในวันที่  3 มีนาคม 2564             
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 นายวรวิช สุดรอด  และนายกนต์รพี คงกะพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรู้เพ่ืองานบัญชี ระดับปวส.ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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นางสาวอริษา ปลอดภัย  และนางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์นภา สุยไสย์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน        
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา นักเรียน ระดับชั้นปวช.2/1 สาขางานการเลขานุการรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่  31 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร และนางสาวญาติมา สินทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2             
สางานการบัญชี ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การแข่งขันทักษะตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก 
ข 

ประมวลภาพการด าเนนิงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประมวลภาพ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประธานกรรมการ และทีมงานประจ าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
น าเสนอแฟ้มผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ต่อคณะกรรมการนิเทศ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564  

ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขุมพร 
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ภาคผนวก 
ค 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียน  

  
โครงการ“ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ“ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1 
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2563 

  



108 
 

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน  

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการภาษาอังกฤษ English Camp ประจ าปีการศึกษา 2563 
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เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 
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จัดโครงการ"ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน  
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โครงการนักบัญชีมืออาชีพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาทักษะการพูดสู่การอาชีพ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา  
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
และฝึกอาชีพ ระดับชั้นปวส.1 ประจ าภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาความรู้พื้นฐานในงานวิจัย/การเลขานุการ  
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โครงการ "อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ  
(การเขียนแผนธุรกิจ)" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างผู้ท าบัญชีสหกรณ์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
ร่วมกับสถานประกอบการ 
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การประเมินนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 300 คน โดยมีครูที่ปรึกษา  
ครูผู้ควบคุมการสอบ และสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
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ประมวลภาพ 

กิจกรรมด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนผ่านระบบออนไลน์ 
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ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment 

:Vocational Camp (E to E) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา หลักสูตร 625182013 รุ่นที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ส าหรับข้าราชการครู อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนาทักษะการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรฯประจ าปีการศึกษา 2563  
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ประชุมซักซ้อมปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานใน
หน้าที่สู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดการอาชีวศึกษายกก าลังสอง (TE2S)  

อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพและการจัดท าผลงานทาง วิชาการ 
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แนวทางการเตรียมการการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ ( ว. 21 ) และปรับปรุงใหม่  
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
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ประมวลภาพ 

กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 
5 
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ประชุมการพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
กรณีปกติรอบ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ (ครบห้อง ครบชั้น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกก าลังสองเพื่อปลดล็อก 
ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาตอบโจทย์ การผลิตและพัฒนา

ก าลังคนสายอาชีพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะแนวศึกษาต่อ 
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ประมวลภาพ 
ด้านความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการศึกษา 

โครงการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2563 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
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โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพิ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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น าเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       
บนเวทีการประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการและยกย่องเชิดชู

เกียรติสถานประกอบการ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  
ติดตามผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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โครงการจิตอาสา ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563  
ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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การประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมและผ่านกลไกของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
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ภาคผนวก 
ง 

ผลการปฏิบัติงานที่เปน็แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
“รูปแบบการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน 

(CARE Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
           ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณ ในการจัดการ
การออกกลางคันจึงเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียน
ออกกลางคัน (Drop Out) แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยังไม่หมดไป 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ จัดการเรียน
การสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบของปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงาน
หลักอ่ืนๆ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการ ออก
กลางคันจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยที่สุดไม่เกินร้อยละ 10 
ของจ านวนผู้เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยก าหนดให้วิทยาลัยจัดกิจกรรมตามภารกิจ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านหอพักบ้านเช่าและที่พักของนักเรียน
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาทุกคน และน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์หาทาง
ช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน และ โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 เพ่ือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายต้องติดตามผู้เรียน
ออกกลางคันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้องมีจ านวนผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของผู้เรียนที่ออกกลางคันและหากติดตามพบว่าผู้เรียนยังว่างงานจะต้องจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อ ตอบความต้องการของตลาดแรงงานและ
ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทาง
ปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่
อาชีพ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ท างานได้ โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพอิสระ  แต่หาก
ผู้เรียนเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาโดยการออกกลางคันก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ได้นั้น ถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาที่ท าให้การลงทุนของรัฐบาลสูญเปล่าซึ่งไม่
สามารถจะผลิตนักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการ จึงนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง 
ท าให้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
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ไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ปัญหาการว่างงาน การก่ออาชญากรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ตระหนักและได้
พยายามด าเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้เรียนที่ออกกลางคันอยู่จ านวนหนึ่งโดยในปี
การศึกษา 2557 มีผู้เรียนจ านวน 2,174 คนทุเรียนที่ออกกลางคันจ านวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 
8.92 ในปีการศึกษา 2558 จ านวนผู้เรียน 2,349 คนมีผู้เรียนที่ออกกลางคันจ านวน 247 คนคิดเป็น
ร้อยละ 10.51 (งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2558) ซึ่งสาเหตุของการออกกลางคันที่พบ
ได้แก่ มีปัญหาการปรับตัว ปัญหาครอบครัว  ปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดจนอุบัติเหตุ 
 จากสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นปัญหาทางการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง ต้องได้รับ
การแก้ไขผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนขึ้นโดยการจัดท า 
“นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)  โดยการทบทวนสภาพ
ปัญหาสาเหตุการออกกลางคัน ปี 2559  ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับนโยบาย การไม่ให้ผู้เรียนออกนอกสถานศึกษา ระหว่างเวลา 
08.00 – 15.00 น. การเตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค  และเริ่มใช้นโยบายปิดรั้ว
สถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเริ่มใช้กระบวนการ CARE Model 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รู้จักโดยการจัดท าประวัติผู้เรียน 2) เข้าใจ โดยการคัดกรองและ
จัดกลุ่มผู้เรียน 3) การเยี่ยมบ้าน และ 4) การวิเคราะห์ปัญหาจากการเยี่ยมบ้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป 
จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
          4.2.1 เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันหลัง
การใช้นวัตกรรมกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน  
           4.2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันตั้งแต่
เริ่มมกีารใช้นวัตกรรมในปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2563 
          4.2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษา สามารถน าระบบการดูแลผู้เรียน ที่เกิดจากการ
น า “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)” ดูแลผู้เรียนเพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคัน 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงาน “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรภายใต้ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของ ส านักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน“นวัตกรรมล้อมรั้วด้วย
รักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันมี
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การขับเคลื่อน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีรูปแบบการด าเนินงานภายใต้โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบการ
ด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบการด าเนินงานโดยการใช้ “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วย
รักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)”ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรบริหารงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพมีรูปแบบการด าเนินงานดังนี้     

1. P -การวางแผน Plan 
ระยะที่ 1 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
          1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ และคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนเพ่ือลดลงของนักเรียนนักศึกษา 
          2. งานครูที่ปรึกษาเขียนโครงการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ
จัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา โครงการจัดท ารายงานกิจกรรมโฮมรูม โครงการคัดกรองนักเรียน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพและโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
         3. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน” (CARE Model)                       

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

Model)                       
          1. ทบทวนสภาพปัญหา สาเหตุการออกกลางคัน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
          2. ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับนโยบายการปิดรั้ววิทยาลัยฯ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. เพ่ือจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้ว
ด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE Model) 
          3. เตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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          4. ประกาศใช้นวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE 
Model) โดยการชี้แจงแนวปฏิบัติแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน 
นักศึกษา หน้าเสาธง และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
 ระยะที่ 3 การด าเนินงานตามกระบวนการ (CARE Model) 
          1. ท าความรู้จัก โดยคุณครูที่ปรึกษา จัดท าแฟ้มประวัติเก็บข้อมูลผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ในโครงการจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา  
          2. เข้าใจ โดยคุณครูที่ปรึกษา คัดกรองกลุ่มและจัดกลุ่มผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
   กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนกลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
   กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเช่น ทดลองสารเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
   กลุ่มที่ 3 ผู้เรียนกลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาชัดเจนและมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
          3. ค้นหาปัญหา โดยการ เยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
เพ่ือน าปัญหามาวิเคราะห์ สรุปปัญหาของผู้เรียน เสนอฝ่ายบริหาร 
          4. หาทางช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา โดยมีครูที่ปรึกษาประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือและส่งต่อ เครือข่าย
ต่างๆ ตามสภาพปัญหา เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   ปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาด้านความ
ประพฤติ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต    

3. C- Check  การติดตามตรวจสอบ  
          ระยะที่ 4 การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความ
เสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
          การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการนิเทศเพ่ือการ
ติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนการจัดทรัพยากร
สนับสนุนภารกิจของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามกิจกรรมใน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ 3 รูปแบบ คือ 
             รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม “ล้อม
รั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา โดยการรายงานผ่านงานครูที่ปรึกษา 
            รูปแบบที่ 2 การติดตามตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม ด้วย
แบบสอบถาม 
            รูปแบบที่ 3 การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
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     4. A - Action การปรับปรุงการด าเนินงาน  
         ระยะที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน 
          การประเมินผลการด าเนินงานของการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
ทรัพยากรบางอย่าง ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีเราวางแผนหรือก าหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมา
ก าหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงในครั้งต่อไป การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
             1. การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เผยแพร่เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 
             2. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงาน โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ตามแนวทางการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.4 ผลการด าเนินงาน 
           จากผลการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE 
Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จและได้รับการเชิดชู
เกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันตามเกณฑ์การประเมินของส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
            1) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            2) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            3) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            4) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหา
การออกกาลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ได้รับโล่รางวับเชิดชูเกียรติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            5) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจ
ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออก
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กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
             6) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยม
บ้าน หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
           4.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุก
แห่ง มีรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
           4.5.2 สถานศึกษามีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนได้  
           4.5.3 สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน                      
           4.5.4 สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรและ
การบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง                          
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ภาคผนวก 
จ 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
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ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ที ่ 382 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2563 
**************************************** 

   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ      
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป      
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาพึงประสงค์ มาตรฐาน
ที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

   ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ วิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่

1) ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 

2) การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตาม  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

3) ก าหนดนโยบาย แนวคิดให้ค าปรึกษา ประสานงาน และอ านวยความสะดวกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1) นายอ านวย นวลจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร       ประธานกรรมการ 
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2) นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      กรรมการ 
3) นางเมธาวดี มณีนิล   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา    กรรมการ 
4) นายจิรพงษ์ โลพิศ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
5) นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการและเลขานุการ 
6) นางจิราภร  อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา  มีหน้าที ่
1) ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2561 
2) ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล สรุปผล และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
5) รับการนิเทศก ากับ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 
7) ด าเนินการขับเคลื่อนการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนากล

ยุทธ์ของแผนกวิชา/งานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีผลการด าเนินงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     ค าอธิบาย 
      สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 

1) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา    ประธานกรรมการ 
2) นางกองแก้ว   ลอวิดาล    กรรมการ 
3) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี    กรรมการ 
4) นางสาวเรียม   ทัง่สวัสดิ์    กรรมการ   
5) นางสาวรุ่งอรุณ  นุชยา     กรรมการและเลขนุการ   

 
 /คณะกรรมการ.... 
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา 

1) นางปนัดดา  โชติกวนิช     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร   เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวกานดา พรหมจรรย์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางกุสุมา   ปิ่นสุภา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7) นางพรทิพย์  โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว  ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางศริิรัตน์  เสวรันต์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายจิรพงษ์  โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ  แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร  อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

    ค าอธิบาย  

    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

    การประเมิน  

    ๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
การจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  

    ๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
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ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด  

    ๓. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  

    ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค  

    ๕. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ  

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางอรอุมา   แดงมณีกุล   ประธานกรรมการ 
2) นางพรทิพย์   โตสถาน    กรรมการ 
3) นางกองแก้ว   ลอวิดาล    กรรมการ 
4) นางภลิตา    กลับวิหค    กรรมการ 
5) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง   กรรมการ   
6)  นายบัลย์ญิน   ตราชู     กรรมการ   
7) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร   กรรมการ   
8) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร    กรรมการ   
9) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์   กรรมการ   
10)  นายกิตติธัช   ศรีทอง    กรรมการ 
11)  นางสาวบุษกร  พุ่มสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1) นางสาวจันทมิา  ส าราญอินทร์   แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา    กลับวิหค    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางอรอุมา   แดงมณีกุล   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
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5) นายบัลย์ญิน   ตราชู     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางณัฐวรรณ   แสงสวี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางเมธาวดี   มณีนิล     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร   หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      ค าอธิบาย  
       สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
      การประเมิน  
       ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีผล การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวปณิชา   สมุทรสารันต์   ประธานกรรมการ 
2) นางจิราภร    อเนกศุภพล   กรรมการ 
3) นางณัฐวรรณ    แสงสวี     กรรมการ 
4) นางสาวจีรา    แกล้วกล้า    กรรมการ   
5) นางจุฑาพร    ทองใหม ่    กรรมการ   
6) นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร    กรรมการ   
7) นางสาวสุลัดดา   บุญม ี     กรรมการ  
8) นางภลิตา     กลับวิหค    กรรมการ  
9) นางสาวรัชนก    พรหมมิตร   กรรมการ 
10)  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร    กรรมการ 
11)  นางสาวศรีสุนีย์   ทองทับ    กรรมการ  
12)  นางยุพเยาว์    เงินทองรัตนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางสาวจีรา    แกล้วกล้า    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์   ฉิมนิกร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา     กลับวิหค    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวศศิพิมพ์   จิตรจ านอง   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายจุฑาพร    ทองใหม ่    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว        
6) นางเสาวลักษณ์   ฤทธิเกษร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์    โตสถาน    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว    ลอวิดาล    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางปาริสา    ทวี      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางจุรีวรรณ    อรัญพฤกษ ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ ์  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร    อเนกศุภพล   กรรมการและเลขานุการ 

  1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
     การประเมิน  
      ๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา  
      ๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับจังหวัด  
      ๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
ภาค  
      ๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ระดับชาติ  
      ๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง
ในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ  
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางภาวินี    พรหมบางญวน   ประธานกรรมการ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   กรรมการ 
3) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      กรรมการ 
4) นางฤดีวรรณ   ธรรมาภิวัฒน์    กรรมการ 
5) นางพิมสิริ    อู่มาลา     กรรมการ   
6) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ   
7) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    กรรมการ   
8) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     กรรมการ   
9) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์    กรรมการ   
10)  นางสาวณัฐริกา  นากศักดิ ์     กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางภาวินี    พรหมบางญวน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     ค าอธิบาย 

    สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด หรือหน่วยงานอื่นๆท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

   การประเมิน 
    ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา 
    ๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
    ๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
    ๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 

/5. ผู้เรียน... 
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    ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

     คะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
4) นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ  

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีราภา  นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางนิลุบล    น้ าเงิน      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 

   ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ค าอธิบาย 
      จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบระ
ทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

   ระดับ ปวช. 
      - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
      - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
      - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. 
      - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
      - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
 
      - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

/- การประเมิน... 
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     การประเมิน 
    ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   ประธานกรรมการ 
2) นางนภัสศรันย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
3) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     กรรมการ 
4) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ 
5) นางสาวณภัทร  พรอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีราภา  นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวจีรนันท ์  แก้วชลคราม    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

     ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     ค าอธิบาย 

    จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

   การประเมิน 
    ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑามาส   รัตนพันธ ์     กรรมการ 

/3) นางจิตรวรรณ... 
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3) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     กรรมการ 
4) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ 
5) นางสาวณภัทร  พรอินทร์     กรรมการและเลขานุการ         

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีราภา  นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ค าอธิบาย  
      ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางศิริรัตน์   เสวรันต ์     ประธานกรรมการ 
2) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ 
3) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
4) นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์    กรรมการ 
5) นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    กรรมการ   
6) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ   
7) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ   
8) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     กรรมการ   
9) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     กรรมการ  /10) นางสาว... 
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10)  นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     กรรมการ 
11)  นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     กรรมการ 
12) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ      
13)  นางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงศ ์     กรรมการและเลขานุการ                 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางศริิรัตน์   เสวรันต์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางเมธาวดี   มณีนิล      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
     การประเมิน  
     2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
      ๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
      ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร  
      ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  
      ๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา  
      ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
 
 /คณะกรรมการ... 
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
4)  นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
1) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
2) นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    แผนกวิชาการเลขานุการ 
3) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
4) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
5) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
6)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
7) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
8) นางฤดีวรรณ   ธรรมาภิวัฒน์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ             

   ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
     2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
     การตรวจสอบข้อมูล  
      1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
      2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
4) นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ 
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางฤดีวรรณ   ธรรมาภิวัฒน์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที ่๒๑  
     การประเมิน  
     2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  
      ๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  
      ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น  
      ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
      ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
1) นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจรรยา   จรเสมอ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางนิลุบล    น้ าเงิน      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 
   ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที ่๒๑  
     2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
     การตรวจสอบข้อมูล  
      1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
      2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
1) นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจรรยา   จรเสมอ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
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7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 
ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.๑ ครูผู้สอน  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน  
     ค าอธิบาย  
      ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
     การประเมิน 
      ๑. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
      ๒. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
      ๓. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      ๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน 
      ๕. รอยละของครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
4)  นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางพิมสิริ    อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

/5) นางกชกร... 
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5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางอรสา    โรยภิรมย์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน  
     ค าอธิบาย  
      ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
     การประเมิน  
      ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
      ๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน  
      ๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
      ๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  
      ๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    กรรมการ 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
4) นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์    กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางปนัดดา   โชติกวนิช     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางพิมสิริ    อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

/8) นางกอง... 
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8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวสุมัฏฐา  ใจสมคม     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
     ค าอธิบาย  
      ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่  
     การประเมิน  
      ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
      ๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
      ๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียน การสอน  
      ๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
      ๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับ หรือเผยแพร ่ 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางพิมสิริ    อู่มาลา     ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
3) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ 
4) นางสาวสุพัตรา  สายกลิ่น     กรรมการและเลขานุการ  

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1)  นางจรรยา   จรเสมอ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา    กลับวิหค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4)  นางพิมสิริ    อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ                        
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9)  นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 
/คณะกรรมการ... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขนุการ 

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
    ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
     ค าอธิบาย  
      ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
      ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
      ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
      ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
      ๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางภลิตา    กลับวิหค     ประธานกรรมการ 
2) นางยุพเยาว์   เงินทองรัตนกุล   กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1) นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวพิมสิริ  อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางนิลุบล    น้ าเงิน      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
    ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     ค าอธิบาย  
      ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา  มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
      2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
      3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
      4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 
5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
7) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ   
8) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรันต์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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9)  นายภาคภูมิ   ทวิชศรี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ค าอธิบาย  
      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     การประเมิน  
      การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้  
      ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  
       1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
      ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
       2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
      ขั้นที ่3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
       3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง  
       3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
       3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
      ขั้นที ่4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
       4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
      ขั้นที ่5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา     กรรมการ 
4) นางวรรษยา   บุญนรากร    กรรมการ 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      กรรมการ   
6) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     กรรมการ   
7) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     กรรมการ   
8) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      กรรมการ   
9) นางสาวธนพร   งอกค า      กรรมการ 
10) นางสาวอัญชริดา  มวลน้อย     กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางปาริสา   ทวี       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

    คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

   4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
     การประเมิน  
      1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  
      2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ       
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  
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      3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน  
      4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม  
      5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางนิลุบล    น้ าเงิน      ประธานกรรมการ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   กรรมการ 
3) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     กรรมการ 
4) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      กรรมการ   
5) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ 
6) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ   
7) นางกชกร    ถึงวิสัย      กรรมการ     
8) นางวรรษยา   บุญนรากร    กรรมการ   
9) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ     
10) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     กรรมการ     
11)  นางสาวณัฐริกา  มากศักดิ์     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายอารักษ์   พลยมมา     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 
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   4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
     การประเมิน  
      ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน  
      ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ  
      ๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ  
      ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา  
      ๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      ประธานกรรมการ 
2) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการ 
4) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ 
5) นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    กรรมการ   
6) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     กรรมการ   
7) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     กรรมการ  
8) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง    กรรมการ 
9) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    กรรมการ  
10) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     กรรมการ 
11) นางสาวสุรางคนางค ์ สอนสุด    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     แผนกวิชาการบัญชี 
2)  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายกิตติธัช   ศรีทอง     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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    คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นางเมธาวดี   มณีนิล      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
   5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
      ค าอธิบาย  
      สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนา
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  
      3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนด  
      4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
      5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา   
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายโชคชัย   รักญาติ     ประธานกรรมการ 
2) นางจรรยา   จรเสมอ     กรรมการ 
3) นายสุวิทย์    เสวรันต์     กรรมการ 
4) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     กรรมการ 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    กรรมการ   
7) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ   
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ   
9) นายโชคชัย   รักญาติ     กรรมการ   
10) นางสาววาโย   พงษาวด ี     กรรมการและเลขานุการ 

 
/คณะกรรมการ... 



167 
 

     
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์   แผนกวิชาการบัญชี 
2)  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรันต์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6)  นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9)  นางสาวเกศินี   เสวกวงศ ์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขนุการ 

   5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์
ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่  
        1.1 ระบบส่งก าลัง  
        1.2 ระบบควบคุม  
        1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
        1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย  
      2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
      3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ าระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
      4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
      5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายโชคชัย   รักญาติ     ประธานกรรมการ 
2) นางจรรยา   จรเสมอ     กรรมการ 
3) นายสุวิทย์    เสวรันต์     กรรมการ 
4) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     กรรมการ 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
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6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    กรรมการ   
7) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ   
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ   
9) นายโชคชัย   รักญาติ     กรรมการ 
10)  นางสาววาโย   พงษาวด ี     กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางปนัดดา   โชติกวนิช     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางบ าเพ็ญ   สามัคค ี     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรันต์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายโชคชัย   รักญาติ     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขนุการ 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
     ค าอธิบาย 
      สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
     การประเมิน 
      1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง 
      ๒. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า 
ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
      ๓. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
      ๔. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
      ๕. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายโชคชัย   รักญาติ     ประธานกรรมการ 
2) นางจรรยา   จรเสมอ     กรรมการ 

 /3) นายสุวิทย์... 
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3) นายสุวิทย์    เสวรันต์     กรรมการ 
4) นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    กรรมการ 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    กรรมการ   
7) นางพรทิพย์   โตสถาน     กรรมการ   
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ   
9) นายโชคชัย   รักญาติ     กรรมการ 
10) นางสาววาโย   พงษาวด ี     กรรมการและเลขานุการ 

 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     แผนกวิชาการบัญชี 
2)  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4)  นางอรอุมา   แดงมณีกุล    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1) นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขนุการ 

 
   5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
     ค าอธิบาย 
      สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
     การประเมิน 
      1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
      2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
      3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
      4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
      5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 /คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 
5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
7) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ   
8) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรันต์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายภาคภูมิ   ทวิชศรี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

 
   5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     ค าอธิบาย  

      สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  

     การประเมิน  

      ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 

/5) นางสาว... 
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5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายบัลย์ญิน   ตราชู      กรรมการ   
7) นางสาวศรีสุนีย์  ทองทับ     กรรมการ   
8) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรัตน์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายบัลย์ญิน   ตราชู      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางพรทิพย์   โตสถาน     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

1)  นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
3) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการและเลขานุการ 

3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ประชุม วางแผนกรอบ
ด าเนินงาน  เขียนโครงการบรรจุแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564) และใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 3.1 ประเด็นการประเมิน 
  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน    
   1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
   1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะอย่างเป็นระบบ   
    2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ                         
     ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติ่ม 
   การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ    
    2.2.2 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ส่ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ 
     จัดการเรียนการสอน 
  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานสึกษา 
   ครูผู้สอน 
    3.1.1 การจัดการเรียนการสอน   /3.1.2 การบริ... 
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    3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ด้านการมีส่วนร่วม 
    4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ประกอบด้วย 

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   3.2  ประเด็นการประเมิน 
     ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานสึกษา 
      ครูผู้สอน 
        3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
       5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
       5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ประกอบด้วย 

1)  นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 3.3 ประเด็นการประเมิน 
  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณที่พึงประสงค์   
   1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา   
 ประกอบด้วย 

1) นางเมธาวดี   มณีนิล      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2) นางวรรษยา   บุญนรากร    หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

 3.4 ประด็นการประเมิน 
  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.3 ผู้เรียนมีสมรรนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
   1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 
 

/ด้านปัจจัย... 
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   ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
   5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ประกอบด้วย 

1)  นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

4. คณะกรรมการพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ 
1)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
2)  พิจารณาผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561  
3)  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเอง และให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1. นายอ านวย        นวลจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร              ประธานกรรมการ 
2. นายอนุศิษฏ์       แสงสว่าง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   กรรมการ 
3. นายจิรพงษ์   โลพิศ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   กรรมการ 
4.นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   กรรมการ 
5. นางเมธาวดี   มณีนิล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   กรรมการ 
6. นางสาวกุสุมา  ปิ่นสุภา   ครูผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร       กรรมการ 
7. นางสาววรรณเนา   ธนวรรณพงศ์ ครูผู้แทนฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
8. นางณัฐวรรณ       แสงสวี   ครูผู้แทนฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
9. นางอรอุมา   แดงมณีกุล  ครูผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
10. นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
11. นางจิราภร  อเนกศุภพล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
12. นางสิรีพร   เส็นติหยะ  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
13. นางวรรษยา  บุญนรากร  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
14. นางพิมสิริ   อู่มาลา   ครูผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
15. นางทัศนัย   วิเศษสิทธิ ์  ครูผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 

 
    ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพ่ือเกิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการและตามความมุ่งหมายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
    สั่ง ณ วันที่  9 กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                  (นายอ านวย  นวลจันทร์) 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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ภาคผนวก 
ฉ 

ค าสั่ง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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ภาคผนวก 
ช 

กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
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คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR ประจ าปีการศึกษา 2563) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายอ านวย    นวลจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางเมธาวดี มณีนิล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางจุรีวรรณ อรัญฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
คณะกรรมฝ่ายจัดท า 

นางจิราภร   อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง 

นางจุรีวรรณ อรัญฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางวรรษยา บุญนรากร หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
นางภลิตา กลับวิหค หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางกชกร ถึงวิสัย หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น  หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางกองแก้ว ลอวิดาล หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางณัฐวรรณ แสงสวี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 



 
 
 
 

 


