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ค าน า 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให๎สถานศึกษาแตํละ
แหํงจัดให๎มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให๎ เป็น ไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ รั ฐมนตรีวํ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด๎วย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต๎องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิง
ประจักษ์ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได๎จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพได๎ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จ
การศึกษา ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด๎านครูผู๎สอนและผู๎บริหารสถานศึกษา      
ด๎านการมีสํวนรํวม และด๎านปัจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด๎วย สํวนที่1 
บทสรุปส าหรับผู๎บริหาร สํวนที่ 2 ข๎อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา สํวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สํวนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สํวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
สํวนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ก าหนด 
(ถ๎ามี) และสํวนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินงานตามมาตรฐานและ  
ตัวบํงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 จ านวน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎  และสรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา   
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได๎น าผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี รายงานผลตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาและ สาธารณชน และผลการประเมินสะท๎อนคุณภาพ
การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

                      
 
           
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
       พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด๎วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์  
                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 

                 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 98.38 
                     ประเด็นที่ 1.1 ด๎านความรู๎          100.00 
                     ประเด็นที่ 1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎                       92.00 
                  ประเด็นที่ 1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์ 97.89 

                มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา                                         100.00 
                     ประเด็นที่ 2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา                              100.00 
                    ประเด็นที่ 2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา             100.00 
                      ประเด็นที่ 2.3 ด๎านการบริหารจัดการ                               100.00 
                     ประเด็นที่ 2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ                      100.00 

                มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                               100.00 
                     ประเด็นที่ 3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎   100.00 
                     ประเด็นที่ 3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย100.00 

                    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 99.20 
                    สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
 
 2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูํความส าเร็จในการจัด
การศึกษาส าหรับผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 รองรับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน๎น
องค์ความรู๎ที่ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับมาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู๎เรียนเพ่ือการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูํ
ความส าเร็จ เพ่ือสร๎างความเชื่อม่ันแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต๎หลักธรรมาภิ
บาล เชํน สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของต๎นสังกัด  บริหาร
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จัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
แนวทางในสถานศึกษาคุณธรรม 
 2. สถานศึกษาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนที่ 
และทุกระดับการศึกษาได๎รับบริการทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาอยํ างมีคุณภาพ เชํน  การจัดการ
ศึกษาด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี สํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยความรํวมมือ ผลิต และพัฒนาก าลังคนรํวมกันระหวําง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือกา รฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. สถานศึกษามีระบบพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา เชํน สร๎างโอกาสและ
ความรํวมมือในการสร๎างเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูสูํการเป็นนักวิจัย
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการศึกษาตํอการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศในสาขาวิชาที่เป็นเลิศ  
 4. สถานศึกษามีระบบพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให๎ผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม เชํน การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรํวมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และการพัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ   
 5. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการศึกษาให๎มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภาพลักษณ์อันดีเป็นที่ต๎องการ
ของตลาดแรงงาน เชํน สนับสนุนให๎ครูน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน        
น าผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผู๎เรียน
ทางด๎าน IT และภาษาตํางประเทศ สํงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร๎างองค์
ความรู๎ด๎านอาชีวศึกษา สํงเสริม สนับสนุนการให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสร๎างองค์
ความรู๎นวัตกรรมตํอยอดธุรกิจ สํงเสริม เข๎ารํวมกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา 
 6. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาได๎รับการยกระดับคุณภาพ ให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐาน  
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก๎ไขปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน 
2. สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 
3. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางในสถานศึกษาคุณธรรม 
5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรํวมกับสถานประกอบการ 
6. การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับภาพลักษณ์อันดี

ของผู๎เรียน 
7. การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
8. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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9. การพัฒนาผู๎เรียนทางด๎าน IT และภาษาตํางประเทศ 
10. ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศในสาขาวิชาที่

เป็นเลิศ 
11. การศึกษาตํอการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. การสร๎างโอกาสและความรํวมมือในการสร๎างเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
13. การน าผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
14. การจัดการอาชีวศึกษาด๎วยความรํวมมือ ผลิต และพัฒนาก าลังคนรํวมกันระหวําง   

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
15. การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา 
16. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ 
17. การจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหม ํ
18. การให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
19. การพัฒนาผู๎เรียน ในการสร๎างองค์ความรู๎นวัตกรรมตํอยอดธุรกิจ 
20. การพัฒนาครูสูํการเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
           “รูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา” 
      4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนํวยงานหลักในการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอยํางมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน และ
การประกอบอาชีพอิสระ พร๎อมทั้งสํงเสริมผู๎ที่จบอาชีวศึกษาสามารถเป็นผู๎ประกอบการใหมํเพ่ิมขึ้นให๎
เป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสูํการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของประเทศ   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีนโยบายสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจสามารถ
ออกไปเป็นผู๎ประกอบการที่ตั้งตัวได๎โดยไมํจ าเป็นต๎องเข๎าสูํภาคแรงงานเพียงอยํางเดียว และผู๎เรียน
สามารถน าเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความนําสนใจ และมีความเป็นไปได๎ในการตํอยอดไปสูํ
เชิงพาณิชย์ได๎อยํางเต็มรูปแบบ จึงมีการจัดท าแผนงาน โครงการ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด๎วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทางด๎านการจัดการธุรกิจอยํางแท๎จริง 
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร๎างสรรค์ (Creative thinking) ด๎วยการสร๎างชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหมํตามสาขาวิชาชีพและน ามาตํอยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร๎าง
เครือขํายเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการใหมํให๎สามารถสร๎างชํองทางการเข๎าถึงแหลํงทุนและองค์ความรู๎
ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมชํองทางอาชีพ ให๎กับผู๎เรียน สามารถประกอบธุรกิจได๎อยํางเป็นรูปธรรม จึงด าเนิน
โครงการบริหารจัดการศึกษาศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยูํในแผนงานบูรณาการสํงเสริมวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยํอมที่มุํงให๎องค์ความรู๎ด๎านธุรกิจแกํนักเรียน นักศึกษาและ สํงเสริมการเป็น
ผู๎ประกอบการแกํผู๎เรียนผํานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต๎ศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา โดยก าหนดให๎ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีประสบการณ์ การประกอบธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือ
น าความรู๎และประสบการณ์ตํอยอดไปเป็นผู๎ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร๎างอาชีพและ
สร๎างรายได๎ตํอไปในอนาคต จากการด าเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได๎และบรรลุเป้าหมายได๎จริงอยํางตํอเนื่องท าให๎ศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีรูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุํม
ผู๎เรียนอาชีวศึกษา ที่ประสบความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเกิดความยั่งยืนเป็น
ต๎นแบบที่ด ี
 4.2 วัตถุประสงค์ 
  4.2.1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 
  4.2.2. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 
สามารถน ากลไกการขับเคลื่อนผู๎ เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บํมเพาะฯ ให๎มีทักษะในการเป็น
ผู๎ประกอบการหรือสามารถพัฒนาตํอยอดธุรกิจเดิม 
  4.2.3. สํงเสริมและสนับสนุนผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร๎อมใน
การเป็นผู๎ประกอบการให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถเป็นผู๎ประกอบการได๎อยําง
เข๎มแข็งและยั่งยืน 
  4.2.4. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 4.3 วิธีการด าเนินงาน 
                การด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา ด าเนินงานตามแนว
ทางการปฏิบัติงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่  1.3 ผู๎ เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู๎ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู๎ประกอบการของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ    ในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให๎การขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมา
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อยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานทุกภาคเรียนท าให๎ศูนย์บํม
เพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีรูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์
บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง ถือเป็นสถานศึกษาต๎นแบบด๎าน
การด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุํมผู๎ เรียน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร บริหารงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA มีรูปแบบการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. P -การวางแผน Plan 
   ระยะที่ 1 ระบบการบริหารจัดการศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   1) สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามโครงสร๎างการบริหารศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด๎วยประธานศูนย์บํมเพาะฯ รองประธานศูนย์บํมเพาะฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก
สถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาภายในสถานศึกษา หัวหน๎าศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบํมเพาะ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  ครูที่ปรึกษาด๎านบัญชี ครูที่
ปรึกษาด๎านการผลิต ครูที่ปรึกษาด๎านการตลาด ครูที่ปรึกษาด๎านการจัดการ ฝ่ายนวัตกรรม และฝ่าย
ธุรการ  
   2) ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา เขียนโครงการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุํม
ผู๎เรียนอาชีวศึกษา บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ประกอบด๎วย โครงการอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจสาหรับผู๎ประกอบการใหมํ โครงการพิจารณาความเป็นไปได๎ของแผนธุรกิจ โครงการ
ศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาและสรุปผลการประกอบการ โครงการเตรียมความพร๎อมและรับการ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะฯ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
   3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
        2. D Doing การด าเนินงาน 
   ระยที่ 2 การบริการของส านักงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การให๎บริการของส านักงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี
ส านักงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยูํในท าเลที่ตั้ง ที่เหมาะสม เป็นสัดสํวน และ
สามารถติดตํอได๎สะดวกมีป้ายส านักงาน มีความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีพ้ืนที่บริการให๎
ค าปรึกษา มีมุมวิชาการ การบริหารงานของหัวหน๎าศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา และ
สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาในแตํละรอบ
ปีการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก ากับติดตาม ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
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    ระยะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษากลุํมธุรกิจ 
   การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษากลุํมธุรกิจ ประกอบด๎วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจมี
หน๎าที่ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการ การผลิต และการตลาด ครูที่ปรึกษาด๎านบัญชี 
มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงิน และการบริหารการเงินของธุรกิจ  
ให๎ได๎เข๎ารับพัฒนาศักภาพด๎วยการอบรมเกี่ยวกับการให๎ค าปรึกษาแกํกลุํมธุรกิจ ในเรื่องตําง ๆ เชํน 
การจัดตั้งกลุํมธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด กฏระเบียบของ
สถานศึกษา เทคนิคการให๎ค าปรึกษากับผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของกลุํมธุรกิจ ศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา การจัดท าสรุปผลและรายงานผลการประกอบการเสนอตํอสถานศึกษา 
การเขียน Best Practice และข้ันตอนและวิธีการนิเทศกลุํมธุรกิจของครูที่ปรึกษา  
     ระยะที่ 4 การประชาสัมพันธ์การบํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา  
   การประชาสัมพันธ์ ให๎ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน บุคคลที่มีความสนใจในการ
เป็นผู๎ประกอบการได๎สมัครเป็นสมาชิก และผํานกระบวนการบํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา      
ที่สนใจเข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ ภายใต๎ศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา   
    ระยะที่ 5 การเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา  
   นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข๎าสูํกระบวนการบํมเพาะผู๎ประกอบการการ
อาชีวศึกษาจะได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาให๎สามารถสร๎างกลุํมธุรกิจและ
ด าเนินธุรกิจเป็นผู๎ประกอบการ โดยต๎องเข๎ารํวมโครงการตํอไปนี้ 
    1. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสาหรับผู๎ประกอบการใหมํ เพ่ือการ
เสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาด๎วย การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนด๎านการอบรมสร๎าง จิต
สานึกในการเป็นผู๎ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจตามซึ่งจะจัดโครงการในสัปดาห์ที่ 1-2 ของทุก
ภาคเรียน   ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
    2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาเพ่ือสํงเสริมให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ สามารถน าประสบการณ์แนว
ทางการด าเนินธุรกิจมาพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองให๎มีความก๎าวหน๎า สร๎างยอดขาย สร๎างก าไร
ให๎กับธุรกิจได ๎
     ระยะที่ 6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การพิจารณางบประมาณจากสถานศึกษาให๎นักเรียน นักศึกษา ที่ ผํ าน
กระบวนการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ด าเนินการจัดตั้งธุรกิจ และน าเสนอแผนธุรกิจเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณ ให๎แกํผู๎ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่
ครบถ๎วน และจัดเก็บหลักฐานการจํายงบประมาณให๎แกํผู๎ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ๎วนตามที่
จัดสรรอยํางเป็นระบบ  
   ระยะที่ 7 การสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาโดยด าเนิน โครงการพิจารณาความเป็นไปได๎ของแผนธุรกิจ มีเครือขํายคณะกรรมการที่
ปรึกษาภายนอก ประกอบด๎วย ตัวแทนของหนํวยงานตํอไปนี้ ได๎แกํ หอการค๎าจังหวัด ธนาคารออม
สิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
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ยํอม ฯลฯ ให๎ความรู๎ในการด าเนินธุรกิจให๎ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และรํวมพิจารณาความ
เป็นไปได๎ของแผนธุรกิจ  
   ระยะที่ 8 การบริการให๎ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษา  
   การให๎ค าปรึกษาโดยครูที่ปรึกษาธุรกิจ ประกอบด๎วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และครูที่
ปรึกษาบัญชี มีหน๎าที่ดูแล ให๎ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการธุรกิจ ก ากับ นิเทศ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานเป็นการนิเทศเพ่ือการติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บํม
เพาะฯ ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจของศูนย์บํมเพาะได๎อยํางเหมาะสม ส าหรับธุรกิจที่
ตํอยอดจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ หรือนวัตกรรม 
ศูนย์บํมเพาะฯ ได๎จัดหาครูที่ปรึกษาด๎านการผลิตเพ่ือชํวยควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให๎มีคุณภาพได๎
มาตรฐานตามท่ีผู๎บริโภคต๎องการ  
    ระยะที่ 9 การสร๎างองค์ความรู๎ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การประชุมสัมมนา สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินธุรกิจเพ่ือสร๎างองค์
ความรู๎ และนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการการฝึกประสบการณ์ของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินโครงการสัมมนาและสรุปผลการประกอบการ ในสัปดาห์
สุดท๎ายของแตํละภาคเรียน จัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    ระยะที่ 10 การถํายทอดองค์ความรู๎ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การสํงตํอธุรกิจให๎นักเรียน นักศึกษารุํนตํอไปเพ่ือพัฒนาตํอยอดธุรกิจเดิม 
ด าเนินการโดยน าผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ข๎อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการ
ด าเนินธุรกิจในรุํนตํอไปเป็นการสร๎างวงจรคุณภาพในการด าเนินงานของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาภายใต๎โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุํมผู๎ เรียน
อาชีวศึกษา 
           3. C- Check  การติดตามตรวจสอบ  
        ระยะที่ 11 การติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาเชิงรุก 
        การติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
เป็นการนิเทศเพ่ือการติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บํมเพาะฯ 
ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจของศูนย์บํมเพาะได๎อยํางเหมาะสม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมสํงเสริมการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ 3 รูปแบบ คือ 
   รูปแบบที่ 1 การติดตามความก๎าวหน๎าการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการรายงานผํานระบบออนไลน์ 
   รูปแบบที่ 2 การติดตามตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข๎อมูลเพ่ิมเติมด๎วย
แบบสอบถาม 
   รูปแบบที่ 3 การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของกลุํมธุรกิจ ศูนย์บํม
เพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
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               4. A - Action การปรับปรุงการด าเนินงาน  
        ระยะที่  12 การประเมินผลการด าเนินเพ่ือยกระดับคุณภาพศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
   การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากร
บางอยําง ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให๎ผลลัพธ์ไมํเป็นไปตามที่เรา
วางแผนหรือก าหนดไว๎ วําเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ๎าง แล๎วจึงมาก าหนด
มาตรการแก๎ไข ปรับปรุงในครั้งตํอไป การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด๎วย 2 ขั้นตอน คือ  
   1. การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตํอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรํเอกสารสรุปผล
การด าเนินงาน 
   2. การเข๎ารับการประเมินศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับระดับชาติ ตามแนวทางการประเมินศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4.4 ผลการด าเนินงาน 
  จากผลการด าเนินงานของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ตามรูปแบบการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ภายใต๎โครงการ
สํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให๎วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จและได๎รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษา
ต๎นแบบมาอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จากผลการประเมินศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1)  ปีการศึกษา 2556 ผํานการประเมินผลการด าเนินของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต๎     
ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาวและ ในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได๎รับโลํรางวัลเชิดชู
เกียรติจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2) ปีการศึกษา 2557 ผํานการประเมินผลการด าเนินของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต๎      
ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาวและ ในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได๎รับโลํรางวัลเชิดชู
เกียรติจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3) ปีการศึกษา 2558 ผํานการประเมินผลการด าเนินของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต๎     
ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาวและในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได๎รับโลํรางวัลเชิดชู
เกียรติจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4) ปีการศึกษา 2559 ผํานการประเมินผลการด าเนินของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาวในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต๎      
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ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาวและ ในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได๎รับโลํรางวัลเชิดชู
เกียรติจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  5) ปีการศึกษา 2560 ผํานการประเมินผลการด าเนินของศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต๎     
ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาว และ ในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่ระดับคุณภาพ  4 ดาว ได๎รับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  6) ในปีการศึกษา 2561 ผํ านการประเมินผลการด า เนินของศูนย์บํม เพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ระดับคุณภาพ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษา
ภาค ที่ระดับคุณภาพ 4 ดาว และที่ระดับชาติ ที่ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได๎รับโลํรางวัลเชิดชูเกียรติจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.5.1. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
รัฐบาลทุกแหํง มีรูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  
  4.5.2. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให๎ผู๎เรียนประกอบธุรกิจ 
หรือพัฒนาตํอยอดธุรกิจเดิม  
  4.5.3. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ เรียนได๎ประกอบธุรกิจและมีรายได๎
ระหวํางเรียน  
  4.5.4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ผํ านการบํมเพาะจากศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ
อาชีวศึกษามีองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจสามารถออกไปเป็นผู๎ประกอบการได๎        
  4.5.5. ผู๎เรียนสามารถน าชิ้นงานที่เกิดจากการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมมาตํอ
ยอดเชิงพาณิชย์ได ๎
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 2.1.1 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 

 2.1.2 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 
วิทยลัยเทคนิคชุมพรออกเป็น 2 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่ อวํ า 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1วิทยาลัยเทคนิคชุมพ เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิค 
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 2.1.3 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 เดือน ชํวงที่ท าการประมงไมํได๎คือระหวํางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เนื่องจาก
เป็นหน๎ามรสุม คลื่นลมแรง และชํวงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นชํวงที่
อําวไทยห๎ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไขํ 
  3) สภาพสังคม 
   ภาคอุตสาหกรรมสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องจากการเกษตร เชํน
อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํแข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม๎แล๎น้ าลไม๎
บรรจุกระป๋อง เป็นต๎น 
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 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

 2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 481 61 0 542 
ปวช.2 387 32 0 419 
ปวช.3 425 36 0 461 

รวม ปวช. 1293 129 0 1422 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 233 118 351 
ปวส.2 236 94 330 

รวม ปวส. 469 212 681 

 2.3.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 642 389 60.59 
ปวส.2 348 307 88.22 

รวม 990 696 70.30 

 2.3.3 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 

 2.3.3 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

5 5 - 

ข๎าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได๎รับการบรรจุ/ ผู๎ที่
ได๎รับการรับรอง 

48 48 48 

ข๎าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 2 2 2 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 12 12 12 
เจ๎าหน๎าที ่ 26 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

15 - - 

รวม ครู 62 62 62 
รวมทั้งสิ้น 109 62 62 

 2.3.4ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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 

 2.3.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 12 
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 2.3.6 ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 31521746.29 
งบด าเนินงาน 4161131.56 
งบลงทุน 1478000.00 
งบเงินอุดหนุน 14430644.75 
งบรายจํายอื่น 2100886.58 

รวมทั้งสิ้น 53692409.18 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 2.4.1 ปรัชญา 
  ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  คุณธรรมสูงยิ่ง 
 2.4.2 อัตลักษณ์ 
  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 
 2.4.3 เอกลักษณ์ 
  คุณธรรมเดํน เน๎นวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.5.1 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎มาตรฐานสากล 
 2.5.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ผลิตและพัฒนาผู๎เรียนให๎มี

คุณภาพได๎มาตรฐานสากล 
 3. สํงเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
 4. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแกํบุคลากร 

ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 5. สํงเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ สร๎างองค์

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

ตํางประเทศ 
  3. สํงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
  4. เสริมสร๎างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยํางเสมอภาคและลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู๎เรียนในทุกระดับ 



16 
 

 

  5. พัฒนาองค์ความรู๎ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสูํนวัตกรรม และตํอยอด
นวัตกรรมทางธุรกิจ 

  6. สํงเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.4 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 
 2.5.5 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 
  กลยุทธ์ที่ 1.2.5 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรํวมกับสถาน

ประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอยํางมีคุณภาพ 
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  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 โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคน

รุํนใหมํ 
  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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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัล ออมดีสายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคาร
โรงเรียน กิจกรรมสํงเสริมการออม ประจ าปีการ 
2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธาคารออมสิน 

รางวัล การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ของการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเดํน สถานศึกษาขนาดใหญํ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลคํายดีเดํน ทีมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัยแหํงประเทศไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักมาตรฐานการอา
ชีวและวิชาชีพ 

   
 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอ านวย นวลจันทร์  
ได๎รับโลํรางวัลผู๎บริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
รางวัลมาตรฐานดีเดํนงานสื่อและ
อุปกรณ์การฝึก กิจกรรมกองวิชาการ 1 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ณ คํายลูกเสือวชิราวุธ     
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

นางณัฐวรรณ แสงสวี  
ได๎รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู๎ท า
คุณประโยชน์ด๎านการศึกษา โครงการ
รางวัลพระพฟหัสบดี ครูดีของ สกสค. 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการสํงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ
ผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ 
เคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร     
ชื่อผลงาน “เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํา นแอพ
พลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ
ผลงาน“เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน 
“ชุดเครื่องประดับเทพีเทพนิมิตรจากดินเปลื อก
หอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล๎วยกรอบกระทงทอง 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูทีป่รึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล๎วยกรอบกระทงทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ครูควบคุมทีมแขํงขันทักษะ ระดับ ปวส. ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธ ารงค์  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอ 
าชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํ นใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอ
พพลิ เคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อ
ผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อ
ผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อ
ผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อ
ผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อ
ผลงาน“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผําน
แอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 
 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสิรีพร เส็นติหยะ  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
ความรํวมมือกับองค์กรภายนอก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางวรรษยา บุญนรากร  
ไดร๎ับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธนพร งอกค า  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร  
ได๎รับคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.เบญจมาศ พรหมสถิตย์  
คณะกรรมการแผนธุรกิจ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกชกร ถึงวิสัย  
คณะกรรมการ สิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางจุฑาพร ทองใหมํ  
ครูผู๎ควบคุมทีม ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

น.ส.ประภาพร สุวรรณวิธี  
ครูผู๎ควบคุมทีม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

นางจุฑามาส รัตนะพันธ์  
ครูที่ปรกึษารางวัลชมเชย การแขํงขันทักษะการใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
ระดับ ปวส. 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรภา นาคนิยม  
ครูที่ปรึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองการแขํงขันทักษะพิมพ์ไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร  
ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จังหวัดชุมพร 
นางสาวสุลัดดา บุญมี/เนื่องในงานวันครู  
ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านการสํงเสริมความรํวมมือกับ
องค์กรภายนอก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวสุลัดดา บุญมี  
ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูํมาตรฐานสากลประเภทอาหาร
ไทยโมเดิร์นมื้อค่ า ปวส. ระดับภาค ภาคใต๎ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ตส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร อาชีวศึกษา
จังหวัดชุมพร 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล๎วยกรอบกระทงทอง” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ 
ชุดประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือกหอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “    
เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุดควบคุมการ
รดน้ าผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “      
เจลบอลลอดชํองลาวากะทิสด” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวรัชนก พรหมมิตร  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “  
ชุดประดับเทพีเทพนิมิตจากดินเปลือกหอยแมลงภูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางวริศรา นพเก๎า  
ครูที่ปรึกษาดีเดํน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรอาชีวศึกษาชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการแขํงขันการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการแขํงขันการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 

ชนะเลิศ ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางปนัดดา โชติกวนิช  
ได๎รับเกยีรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 

ชนะเลิศ ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน
เข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรมเรียนรู๎ คํายการเงิน
ธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 ระหวํางวันที่ 1 -5 เมษายน 
2563 ณ ธนาคารทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีมการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 
30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
ระหวํางวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีมการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 
30 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
ระหวํางวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจีรา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมทีม การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี เนื่องใน
งานวันครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
งานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องในงานวันครู 
พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจีรํา แกล๎วกล๎า  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวันครู พุทธศักราช 
2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวันครู พุทธศักราช 
2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวันครู พุทธศักราช 
2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางปนัดดา โชติกวนิช  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจันทิมา ส าราญอินทร์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎สอนดีเดํน ด๎านการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เนื่องในงานวันครู พุทธศักราช 
2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางส๎มไทย ศิริเมร์  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเดํน เนื่องในงานวัน
ครู พุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
ได๎รับเกียรติบัตร ครูผู๎ควบคุมนักเรียน นักศึกษา   
การประกวดสื่อรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการ
อาชีวะต๎านยาเสพติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 
สิงหาคม 2562  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

   
 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอมรา รักษแก๎ว  
กีฬามวยไทยสมัครเลํน (หญิง) รุํนเปเปอร์เวท 
น้ าหนักไมํเกิน 420 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดกระบี่ 

นายเกรียงศักดิ์ หยีดน๎อย  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายระพีพัฒน์ เพ็งพจนา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุมารินทร์ เผือกโสภณ  
การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงาคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเกรียงศักดิ์ หยีดน๎อย  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ครั้งที่ 28  

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์สํงเสริมและัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวปนัดดา นิสภา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ครั้งที่ 28  

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวลัดดาพร คณา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ครั้งที่ 28  

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวจิดาภา วงศ์นารักษ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือก
ไขํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวปนัดดา นิสภา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือก
ไขํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวลัดดาพร คณา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือก
ไขํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวสุมารันทร์ เผือกโสภณ  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ 
 
 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 



27 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเกรียงศักดิ์ หยีดน๎อย  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายระพีพัฒน์ เพงพจนา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานเก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวรัตติกาล มลฑิราช  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานพาสต๎าผัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวรุํงเรืองสมบัติพิบูลย์  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานพาสต๎าผัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายเจษฎากร ตีบรรโต  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อผลงานพาสต๎าผัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวดวงพร แพงวงศ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อโลชั่นป้องกันและรักษา
อาการแพ๎จากริ้นทะเลด๎วยสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวพรนภา เชื้อเมืองพาน  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อโลชั่นป้องกันและรักษา
อาการแพ๎จากริ้นทะเลด๎วยสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวรุํงอาทิตย์ ชื่นกลิ่น  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อโลชั่นป้องกันและรักษา
อาการแพ๎จากริ้นทะเลด๎วยสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นายการุณย์ บรรทม  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ชื่อโลชั่นป้องกันและรักษา
อาการแพ๎จากริ้นทะเลด๎วยสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวศศิวิมล รอดโต  
สิ่งประดิษฐ์ ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจาก
สมุนไพร  
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุทธิดา ชลพิสุทธิ์  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวชิตชนก ศรีชัย  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวศิรินยา โอนอ๎อม  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวประภัสสร ตูมระวัตร  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวคฑามาส เทือกสุบรรณ  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเสาวณ ีฤทธิบัว  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวคริสสร เทือกสุบรรณ  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุธิวรรณ ชํอทองดี  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวอาทิตยา บรรจง  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขัน
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขัน
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์  
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวพรณิภา กอศรี  
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขํงขัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 
 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
การแขํงขันทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
การแขํงขันทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
การแขํงขันทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงนคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
การแขํงขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นางสาวพรณิภา กอศรี  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
การแขํงขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นางสาวอรนภา บุทธเสน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นายวรวิช สุดรอด  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การระกวดร๎อง
เพลงไทยลูกทุํงชายระดับภาค ภาคใต๎ 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสวําง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล (จังหวัด
สตูล) 

นางสาวอมรา รักษแก๎ว  
กีฬามวยไทยสมัครเลํน (หญิง) รุํน เปเปอร์เวท 
น้ าหนักไมํเกิน 42 กิโลกรัม  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (กระบี่) 

นางสาวอมรา รักแก๎ว  
แขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ เหรียญ
ทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเลํนรุํนเปเปอร์เวท 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดปทุมธานี) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสรินญา พันธ์แจํม  
ชนะเลิศ การแขํงขั๎นทักษะการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสตูล) 

นางสาวสรินญา พันธ์แจํม  
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การ
แขํงขันทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นายศราวุฒิ ปิ่นสวัสดิ์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกจิสูํมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อ
ค่ าแบบตะวันตก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวสึกษา (จังหวัดสตูล) 

นางสาวณัฐมน สกุลปักษ์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อ
ค่ าแบบตะวันตก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสตูล) 

นายทรงศักดิ์ กรแก๎ว  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อ
ค่ าแบบตะวันตก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสตูล) 

นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบุลย์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อ
ค่ าแบบตะวันตก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสตูล) 

นางสาวนฎา หมื่นสนิท  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ ประเภท การประกอบอาหารไทยชุด
พร๎อมจ าหนําย (Thai Set) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคาตแหํง
ประเทศไทย 

นายศราวุฒิ ปิ่นสวัสดิ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการออกแบ
และการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูํ

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบ
ตะวันตก 
นายทรงศักดิ์ กรแก๎ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการ
ออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูํ
มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบ
ตะวันตก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

นายเทพนิมิตร โสภาน้ า  
รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ กินรีเริงรําริมธาราพฤกษารมย์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จงัหวัดชุมพร 

นางสาวสุดารัตน์ สวํางอารมย์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบการขายสินค๎าร๎าน
สวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายพัฒนพล ฉุยเหรียญเงิน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบการขายสินค๎าร๎าน
สวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวรุํงลาวรรณ อรุณตรง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบการขายสินค๎าร๎าน
สวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายสิทธิโชค แสงทอง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบการขายสินค๎าร๎าน
สวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายชลากร วิริยะมานนท์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระบบการขายสินค๎าร๎าน
สวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวพรสุดา พรหมอินทร์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หมวกกันน๏อค GPS 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายศักดิ์ดา กันใจมา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หมวกกันน๏อค GPS  
นายเกรียงศักดิ์ หญีตน๎อย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ
และเปลือกหอย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายระพีพัฒน์ เพ็งพจนา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ
และเปลือกหอย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายชนาธิป อนุวัฒน์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก๎าอ้ีจากเปลือกไขํ
และเปลือกหอย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวอัญชลี อินทร์นิมิตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สมุดมหัศจรรย์น า
เที่ยว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวอธิการณ์ วรรณนิยม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สมุดมหัศจรรย์น า
เที่ยว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวสุนิษา สายน้ าเขียว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สมุดมหัศจรรย์น า
เที่ยว 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายศุภณัฐ หนูทองแก๎ว  
รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรดน้ า
ผักด๎วยพลังงานโซลําเซลล์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาว ปานทอง  
รางวัล ชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรดน้ า
ผักด๎วยพลังงานโซลําเซลล์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวอังคณา มํวงเอี่ยม  
รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรดน้ า
ผักด๎วยพลังงานโซลําเซลล์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธุ์  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพิมพ์ไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์ ประเภทพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวอาริษา ปลอดภัย  
ได๎รับรางวัลชมเชย ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะการประกวดรักการอํานภาษาไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวพัณณิตา ธรรมฉวี  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวดพูด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา และนายฤทธิชัย พิงพาด  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารไทยสูํมาตรฐานสากล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นายจักร ีเพชรแดง  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair 
Bartender  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวคเณพร ใจสมคม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
“อุปกรณค์วบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ เคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอา ชีวศึกษา 

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีฐาน  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ เคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอา ชีวศึกษา 

นางสาวชนน์ชนุช กลางนุรักษ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ เคชั่น

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอา ชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ส าหรับครัวเรือน” 
นางสาวอภิญญา เภานิรีบ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํานแอพพลิ เคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวคเณพร ใจสมคม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํา นแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนน์ชนุช กลางนุรักษ ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํา นแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอภิญญา เภานิรีบ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ ๑ 
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน
“อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าต๎นไม๎ผํา นแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครัวเรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวภัคจิรา ประกอบชาติ  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับ ปวส. ทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจงานประชุมวิชาการ นักองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธนากร นิมิตร  
การแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับ ปวส.ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจงานประชุมวิชาการ นักองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายจักรี เพชรแดง  
การแขํงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นายจักรี เพชรแดง  
การแขํงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

น.ส.พัณณิตา ธรรมฉวี  
การแขํงขันการจัดท าและเสนอรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
น.ส.ทัศนีย์ ไพรัตน์  
การแขํงขันการจัดท าและเสนอรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองการ
แขํงขันทักษะพิมพ์ไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค เลขาธิการคณะกรร 
มการการอาชีวศึกษ า 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา และนายฤทธิชัย พิงพาด  
การแขํงขันทักษะการออกแบบและการประกอบ 
อาหารไทยสูํมาตรฐานสากลประเภทอาหารไทย
โมเดิร์นมื้อค่ า ปวส. ระดับภาค ภาคใต๎ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ตส านักงา นคณะ
กรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทิรา สุขจินดา, นายฤทธิชัย พิงพาด,
นางสาวพรปวีณ์ เปี่ยมศิริ.นายคมกฤช กุวังคดิลก,
นายณัฐดนัย แก๎วข าขาว,นายรชต ส าลีวํอง  
โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล๎วย
กรอบกระทงทอง” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษา 

นายสุเมธ โอชา,นายเทพนิมิต โสภาน้ า,นางสาว
รุํงเรือง สมบัติพิบูลย์,นางสาวรัตติกาล มลฑิราช.
นางสาวรุจิรดา ภิโสรมย ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุดประดับเทพี
เทพนิมิตจากดินเปลือกหอยแมลงภูํ” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปกรณ์ ผลงาม,นางสาวชนัญชิดา ตั้งค า,นางสาว
กมลวรรณ แซํดําน,นายพงษ์เทพ มากประดิษฐ์,
นางสาวศิริธร เรืองจันทร์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “เจลบอล
ลอดชํองลาวากะทิสด” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษา 

นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบูล,นายพงษ์พิพัฒน์       
เกตุจรรยากุล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ 
“ชุดควบคุมการรดน้ าผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับค รัว
เรือน” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษา 

นางสาวรุํงเรือง สมบัติพิบูล,นายพงษ์พิพัฒน์ เกตุ
จรรยากุล การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุด
ควบคุมการรดน้ าผํานแอพพลิเคชั่นส าหรับครัวเรือน” 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นายปกรณ์ ผลงาม,นางสาวชนัญชิดา ตั้งค า,นางสาว
กมลวรรณ แซํดําน,นายพงษ์เทพ มากประดิษฐ์,
นางสาวศิริธร เรืองจันทร์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “เจลบอล

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 



36 
 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ลอดชํองลาวากะทิสด” 
นายสุเมธ โอชา,นายเทพนิมิต โสภาน้ า,นางสาว
รุํงเรือง สมบัติพิบูลย์,นางสาวรัตติกาล มลฑิราช.
นางสาวรุจิรดา ภิโสรมย ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ “ชุดประดับเทพี
เทพนิมิตจากดินเปลือกหอยแมลงภูํ” 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับรางชนะเลิศ ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี จากการแขํงขันการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง จากการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 
นางสาวอาภัสรา จรเสนาะ  
ได๎รับ รางวัลเหรียญทอง จากการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวปภาวดี ชูภู ํ 
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จากการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) งานสัปดาห์
วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปี 
2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

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

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวอ าภาพร พาหา  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง จากการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูํความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) งาน
สัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปี 2563 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน
เข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรมเรียนรู๎ คํายการเงิน
ธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 ระหวํางวันที่ 1 -5 เมษายน 
2563 ณ ธนาคารทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับเกียรติบัตรได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน
เข๎ารํวมโครงการและผํานกิจกรรมเรียนรู๎ คํายการเงิน
ธนาคารทิสโก๎ รุํนที่ 18 ระหวํางวันที่ 1 -5 เมษายน 
2563 ณ ธนาคารทิสโก๎ ส านักงานใหญํ กรุงเทพฯ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ธนาคารทิสโก๎ 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํง 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงปร 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกนตร์พี คงกะพันธ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนา 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐกานต์ บุญรัตน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 
 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปลื้มศักดิ์ นิภานันท์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายปลื้มศักดิ์ นิภานันท์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวศศิกาญจน์ ฉั่วอรุณ  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวจณิสตา ชูพงษ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาววิสารัชด์ ศักดิ์เศรษฐ์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคม
วิทยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา เอลโซํ ระดับภาค 
ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 25262 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวรวิช สุดรอด  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษา
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวทักษอร ปิ่นทอง  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 
18 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวสกุลตลา ระลึกเย็น  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 
18 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวปรมาภรณ์ เปียด ารงค ์ 
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 
18 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร 

นางสาวจันทมาศ ลิ้มศิลา  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะต๎านยาเสพ
ติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 
 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะต๎านยาเสพ
ติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวชมพูนุท ศีรีธาร  
ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด โครงการอาชีวะต๎านยาเสพ
ติด ระหวํางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นายวรพันธ์ พูลเกิด  
ได๎รับเกียรติบัตรเป็นผู๎ประกอบคุณงามความดีเป็น
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สมควรได๎รับการยกยํองให๎
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นายเทพนิมิตร โสภาน้ า  
รางวัลชนัเลิศอันดับ 1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กินรีเรํงธารา
พฤกษารมย์ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชัวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวศิรินยา โอนอ๎อม  
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ครีมนวดสปาสูตรโลชั่น
จากสมุนไพร 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวรุํงอาทิตย์ ชื่นกลิ่น  
โครงวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซํ ชื่อโลชั่นป้องกันและรักษาอาการเเพ๎จากริ้น
ทะเลด๎วยสมุนไพรพื้นบ๎าน 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

นางสาวคเณพร ใจสมคง นางสาวจุฑารัตน์ ศรีฐาน  
ธุรกิจศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการ 

 ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให๎สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนด
มาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให๎มี
ความรู๎ มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 1.1 ด้านความรู้ 
  ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน๎นความรู๎ เชิงทฤษฏี และหรือ
ข๎อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู๎ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน๎าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช๎หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนํวยงานต๎น
สังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหมํ หรือกลุํมวิชา
เพ่ิมเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยความ
รํวมมือกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได๎รับการพัฒนา
อยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เพื่อเป็นผู๎พร๎อมทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข๎อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร สํงเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรํวมมือของ
ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียน รวมทั้งการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนจาก
ผู๎ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ เพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและคนในชุมชนสูํสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน หรือรํวมกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ     
ทีส่ามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสูํสาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  4.1.1 ด๎านความรู๎ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านความรู๎ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
  1) ผลสัมฤทธิ์    
   (1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตร 751 คน  
        จ านวนผู๎เรียนที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก

จ านวน 751 คน  
    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

ร๎อยละ 100 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม    

   (2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตร 751 คน จ านวนผู๎เรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา      
(V-NET) ตั้งแตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น ไป จ านวน  751 คน   

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ร๎อยละ 100  

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม  
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  4.1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียนกลุํมเป้าหมายที่ผํานการพัฒนาเป็นผู๎ประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 91 คนจ านวนผู๎เรียน
ประสบความส าเร็จสูํการเป็นผู๎ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 91 คน 

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎เรียนประสบความส าเร็จสูํการเป็นผู๎ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ร๎อยละ 100  

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียนที่ได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 

จ านวน 53  คน 
    เชิงคุณภาพ  ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา จ านวน 14 คน  
        1. ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับจังหวัด จ านวน 14 คน 
        2. ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับภาค จ านวน 7 คน 
        3. ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับชาติ จ านวน 3 คน   
        4. ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพรางวัลระดับนานาชาติ จ านวน 0 คน 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนเทํากับ 4 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ดีเลิศ 
 4.1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให๎สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียนแรกเข๎า 948 คน จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา

จ านวน 723 คน 
    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาคือ ร๎อยละ 76.27 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคาํคะแนนเทํากับ 4 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ดีเลิศ 
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   (2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนผู๎เรียนทั้งสิ้น 1422 คน  
        จ านวนผู๎ เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ พึง

ประสงค์   
        1. โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูฯ 
        จ านวนผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 1919 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 91.25 
        2. โครงการ สวนพฤกศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจ านวน

ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 2067 คน คิดเป็นร๎อยละ 
98.29 

        3. โครงการ วิทยาลัยสวยด๎วยมือเราจ านวนผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
โครงการ จ านวน 2095 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.62 

        4. โครงการ ตลาดคนพันธ์ R จ านวนผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 2038 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.91 

        5. โครงการอาชีวะรํวมมือสือสานประเพณีไทยแหํเที่ยนพรรษา
จ านวนผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 2093 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 99.52 

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์  ร๎อยละ 100 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    เชิงปริมาณ  1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผํานมาจ านวน 

674 คน   
        2. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่

ผํานมามีงานท าในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ จ านวน 671 คน  

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา
ที่ผํานมา มีงานท าในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน  คิดเป็นร๎อยละ 99.55 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
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  2) จุดเด่น  
   ด้านที่ 1. ด้านความรู้  

-  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  
-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการ

ประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม     
ด้านที่ 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
-  ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผล

การประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
-  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ผลการประเมินอยูํใสนระดับ ยอดเยี่ยม 
-  การมีงานท าและศึกษาตํอของผู๎ส าเร็จการศึกษา  ผลการประเมินอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

 3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ด้านที่ 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

-  ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ 
  ด้านที่ 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

-  การดูแลและแนะแนวผู๎เรียน ร๎อยละผู๎ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับจ าแรกเข๎า
ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- สถานศึกษาสํงเสริมให๎มีการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับนานาชาติ 
- สถานศึกษาสร๎างความเข๎มแข็งในการดูแลและแนะแนวผู๎เรียน ให๎ร๎อยละ

ผู๎ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับจ านวนแรกเข๎ามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 

 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   4.2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยํางเป็นระบบครบถ๎วน

ทุกประเด็น  จ านวน 62 คน 
    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของครูที่พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยํางเป็นระบบ

ครบถ๎วนทุกประเด็น ร๎อยละ 100 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

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 61 คน 

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ร๎อยละ 100 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

  4.2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน   
    เชิงคุณภาพ  จ าวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่มีคุณภาพครบ

ทุกประเด็น จ านวน 62 คน  
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม  
 
   (2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน จ านวนครูผู๎สอนที่จัดท าแผนการ

จัดการเรียนสูํการปฏิบัติที่เน๎น ผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎
ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 62 คน 

    เชิงคุณภาพ  จ านวนครูผู๎สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนสูํการปฏิบัติที่
เน๎น ผู๎เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 62 คน 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

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

ที่สอน จ านวน 62 คน  
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        2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชาที่สอน 
จ านวน 62 คน 

        3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 62 คน 

        4. จ านวนครูที่ใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลํงการเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 คน 

        5. จ านวนครูผู๎สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู๎
และแก๎ปัญหาการจัดการเรียนรู๎ จ านวน 62 คน 

    เชิงคุณภาพ  1. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน ร๎อยละ 100                

        2. ร๎อยละของที่มีแผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชาที่สอน 
ร๎อยละ 100 

        3. ร๎อยละของที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายร๎อยละ 100 

        4. ร๎อยละของครูที่ใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลํงการเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอน ร๎อยละ 100 

        5. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู๎และแก๎ปัญหาการจัดการเรียนรู๎ ร๎อยละ 100 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    เชิงปริมาณ  1. จ านวนครูผู๎สอนที่ท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 

62 คน 
        2. จ านวนครูผู๎สอนที่มีข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น

เรียนและรายวิชาปัจจุบัน จ านวน 62 คน 
        3. จ านวนครูผู๎สอนที่ใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน

ให๎มีบรรยากาศท่ีตํอการเรียนรู๎ จ านวน 62 คน 
        4. จ านวนครูผู๎สอนที่ใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความมุํงมั่น

ตั้งใจในการเรียน จ านวน 62 คน 
        5. จ านวนครูผู๎สอนที่ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนรายบุคคลด๎านการ

เรียน จ านวน 62 คน 
     เชิงคุณภาพ  1. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ท าข๎อมูลผูเรียนเป็นรายบุคคล ร๎อย

ละ 100 
        2. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่มีข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร

ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาปัจจุบัน ร๎อยละ 100 
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        3. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให๎มีบรรยากาศท่ีตํอการเรียนรู๎ ร๎อยละ 100 

        4. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความ
มุํงม่ันตั้งใจในการเรียน ร๎อยละ 100 

        5. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนรายบุคคลด๎าน
การเรียน ร๎อยละ 100 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม      

   (5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
        1. จ านวนครูผู๎สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวมการ

พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 62 คน 
        2. จ านวนครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อย        

12 ชั่วโมงตํอปี จ านวน 62 คน 
        3. จ านวนครูผู๎สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 คน                          
        4. จ านวนครูผู๎สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 62 คน 
        5. จ านวนครูผู๎สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับการยอมรับหรือเผยแพรํ จ านวน 62 คน 
    เชิงคุณภาพ  1. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวม

การพัฒนาวิชาชีพ ร๎อยละ 100 
        2. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อย  

12 ชั่วโมงตํอปี ร๎อยละ 100 
        3. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ร๎อยละ 100               
        4. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพ ร๎อยละ 100  
        5. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับการยอมรับหรือเผยแพรํร๎อยละ 100      
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
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   (6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    เชิงปริมาณ  จ านวนห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่ใช๎ในการจัดการเรียนการ

สอนทั้งหมด จ านวน 14 ห๎อง ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 14 ห๎อง 

    เชิงคุณภาพ  ร๎อยละของห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ร๎อยละ 100 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
  4.2.3 ด๎านการบริหารจัดการ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด๎านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

   (1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษาจัดให๎มีข๎อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัด
การศึกษา  

        2. สถานศึกษาจัดให๎มีระบบข๎อมูลสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการด๎านตําง ๆ  

        3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศ  

        4. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

        5. สถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช๎พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ใน การบริหารจัดการศึกษา  

    เชิงคุณภาพ  ผลการการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ได๎ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยีย่ม 

   (2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํง

การเรียนรู๎ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกใน การให๎บริการผู๎เรียนเพียงพอตํอความต๎องการ และ
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มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ของแผนกวิชาให๎เอ้ือ
ตํอการจัดการรียนรู๎  

       2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการ
เรียนรู๎โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให๎มีความพร๎อมและเพียงพอตํอการใช๎งานของผู๎เรียนหรือ
ผู๎รับบริการโดย การมีสํวนรํวมของครู บุคลากรและผู๎เรียน  

       3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการที่ก าหนด  

       4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎  

       5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที ่ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของแผนกวิชา   

    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการโรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์มได๎ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   (3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช๎งานใน

แผนกวิชา ได๎แกํ  
         1.1 ระบบสํงก าลัง  
         1.2 ระบบควบคุม  
         1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการโรง

ฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
         1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยูํในสภาพพร๎อม

ใช๎งาน และปลอดภัย  
        2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช๎เพียงพอตํอ

ความต๎องการ  
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        3. สถานศึกษามีถนน ชํองทางเดิน หรือระบบคมนาคมใน
แผนกวิชาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ าระบบก าจัด
ขยะภายในแผนก วิชาที่สอดคล๎องกับบริบทของแผนกวิชา  

        4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

        5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินระบบสาธารธูปโภคพ้ืนฐานได๎ด าเนินการ

ด าเนินการได๎ด าเนินครบทั้ง 5 ประเด็น 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

   (4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
    เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ

ศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง  
        2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดที่มีสภาพแวดล๎อม

เอ้ือตํอการศึกษา ค๎นคว๎า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎เรียนหรือผู๎สนใจ  

        3. ศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดของแผนกวิชามีจ านวน
หนังสือตํอจ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
และมีระบบสืบค๎นด๎วยตนเองเพียงพอ  

        4. แผนกวิชามีการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเข๎าใช๎บริการศูนย์
วิทยบริการหรือห๎องสมุดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของผู๎เรียน
ทั้งหมด ของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู๎ใช๎บริการ  

        5. มีแหลํงเรียนรู๎ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห๎องเรียนเฉพาะทางครบ  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินแหลํ ง เรียนรู๎ และศูนย์วิทยาบริการได๎

ด าเนินการแผนกวิชาการบัญชีด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
   (5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา   
    เชิงปริมาณ  1. ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

การใช๎งาน  
        2. มีผู๎รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข๎อมูล การเข๎าถึง

ข๎อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช๎ข๎อมูล  
        3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช๎งาน

ภายในแผนก 
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        4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในแผนก  
        5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก

แผนก 
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช๎งาน

ด๎านสารสนเทศภายในแผนกวิชาการบัญชี ด าเนินการได๎
จ านวน  5ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็น 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

  4.2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    เชิงปริมาณ  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร๎อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาค ี 
         1.1 การส ารวจความพร๎อมของสถานประกอบการ 

หนํวยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รํวมกับสถานศึกษา  

         1.2 การบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

        ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรํ วมกับ สถานประกอบการ 
หนํวยงาน องค์การ  

         2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู๎เรียน  
        ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
         3.1 คัดเลือกผู๎เข๎าเรียน  
         3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู๎เรียน การประชุม

ผู๎ปกครอง  
         3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎หรือแผนการฝึกอาชีพ  
         3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
        ขั้นที่  4 ขั้ นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ

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

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได๎

ด าเนินการ จ านวน 5 ขั้นตอน จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนน เทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
   ด้านที่ 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

-  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ ผลการประเมินอยูํใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

-  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมิน อยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

   ด้านที่ 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
-  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูํใน

ระดับ ยอดเยี่ยม  
-  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอด
เยี่ยม 

-  การจัดการเรียนการสอนผลการประเมิน ผลการประเมิน อยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

-  การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม     . 
-  การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมิน อยูํในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
-  การเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

   ด้านที่ 3. ด้านการบริหารจัดการ 
-  การบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
-  อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผล

การประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
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-  แหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ  ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
-  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา  ผลการประเมิน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  
   ด้านที่ 4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

-  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    - 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษาด๎าน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ และด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษา อยํางตํอเนื่อง สม่ าเสมอ และพัฒนาขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานด๎วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎าใช๎ในการพัฒนาให๎มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  ให๎สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    เชิงปริมาณ  จ านวนครูทั้งสิ้น 62 คน 
        1. ครูมีสํวนรํวมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา 

จ านวน 62 คน 
        2. ครูมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาจ านวน 

62 คน 
        3. ครูมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 

62 คน  
        4. ครูมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน 62 คน 
        5. ครูมีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  จ านวน 62 คน  
    เชิงคุณภาพ  ผลการการบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวมได๎ด าเนินการ

จ านวน 5 ประเด็น.จากท้ังหมด 5 ประเดน็ 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมิน คําคะแนน เทํากับ 5 ระดับคุณภาพ อยูํใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 
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   (2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
    เชิงปริมาณ  1. แผนกวิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่

หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ตํางประเทศ  

        2. แผนกวิชามีเครือขํายความรํวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนํวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการประกอบด๎วย ชื่อสถานประกอบการหรือ
หนํวยงานอื่น ๆ  

        3. แผนกวิชามีการจัดให๎ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่นครู
ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศ
และหรือ ตํางประเทศรํวมพัฒนาผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
100 ของจ านวนสาขางานที่แผนกวิชาจัดการเรียน การสอน 
ประกอบด๎วย ครู พิเศษ ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูผู๎เชี่ยวชาญ 
ผู๎ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  

        4. แผนกวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของแผนกวิชา เชํน งบประมาณ ทุนการศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทรัพยากรอยํางเป็นรูปธรรม ประกอบด๎วยชื่อผู๎ให๎การ 
สนับสนุน 

        5. แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขําย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  

    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการระดมทรัพยกรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนด าเนินการได๎ครบถ๎วนทุกประเด็น 

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยีย่ม  

   (3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
    เชิงปริมาณ  แผนกวิชาได๎มีการจัดกิจกรรมโครงการการบริการชุมชนและ

จิตอาสา รวม 12 โครงการ มีผู๎เข๎ารํวมจ านวน 910 คน  
    เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสาด าเนินการได๎

จ านวน 5 ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเดน็ 
    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ

ยอดเยี่ยม 
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 4.3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
   (1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

    เชิงปริมาณ  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จ านวน 371 ชิ้น 

    เชิงคุณภาพ  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ
งานวิจัยระดับสถานศึกษา จ านวน 371 ชิ้น ได๎ผํานการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด จ านวน 70 ชิ้น  ผํานการคัดเลือกใน
ระดับภาค จ านวน 8 ชิ้น ได๎ผํานการคัดเลือกระดับชาติ 
จ านวน 1 ชิ้น และน าไปใช๎ประโยชน์ในระดับประเทศ จ านวน 
1 ชิ้น  

    ผลสะท๎อน  ผลการประเมินคําคะแนนเทํากับ 5 ระดับคุณภาพอยูํในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

  2) จุดเด่น  
   ด้านที่ 1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

- การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยูํใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

- การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมิน  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ด้านที่ 2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

- ผลงานของผู๎ เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรือ
งานวิจัย ผลการประเมิน  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  

    - 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านความรํวมมือในการ
สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา อยํางตํอเนื่อง สม่ าเสมอ และพัฒนาขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานด๎วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข๎าใช๎ในการพัฒนาให๎มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตํละประเด็น 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา๎น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 115 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 
115 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านความรู๎ 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช ้

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู๎ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขํงขันทักษะวิชาชพี 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 23 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /25  92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู๎เรียน 2 4 8 
3.2 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาตํอของผู๎ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 93 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 95 97.89 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตํละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

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

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 25 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู๎สูํการปฏบิัติที่
เน๎นผู๎เรียนเปน็ส าคัญ และน าไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

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

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 85 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 85 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหลํงเรียนรู๎และศูนย์วทิยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งานด๎าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 65 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร๎อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพฒันา (น๎อยกวําร๎อยละ 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 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตํละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 45 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู ๎
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร๎อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพฒันา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู๎เรียนดา๎นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได ๎ 15 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100)/ 15 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งาน
สร๎างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 98.30 
 ประเด็นที่ 1.1 ด๎านความรู๎ 100.00 
 ประเด็นที่ 1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 92.00 
 ประเด็นที่ 1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
 ประเด็นที่ 2.3 ด๎านการบริหารจัดการ 100.00 
 ประเด็นที่ 2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
 ประเด็นที่ 3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 100.00 
 ประเด็นที่ 3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย 100.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 99.20 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

 ให๎สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายใน 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด๎านความรู๎ 1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการการประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
และการจัดการแขํงขันทักษะฯ  

3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 1. โครงการการบริหารจัด การศึกษาศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต๎โครงการสํงเสริม
การ ประกอบอาชีพอิสระ ในกลุํมผู๎เรียน
อาชีวศึกษา ประกอบด๎วย  

2. โครงการอบรมการเขียนแผน ธุรกิจส าหรับ
ผู๎ประกอบการ ใหมํ 

3. โครงการพิจารณาความ เป็นไปได๎ของแผนธุรกิจ 
4. โครงการศึกษาดูงาน 
5. โครงการสัมมนาและสรุปผล การประกอบการ 
6. โครงการเตรียมความพร๎อม และรับการประเมินผล

การ ด าเนินงานศูนย์บํมเพาะฯ ระดับสถานศึกษา 
จังหวัด ภาค ชาติ  

7. โครงการการประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
และการจัดการแขํงขันทักษะฯ  

1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. จัดท าคูํมือส าหรับ นร. นศ. 
2. โครงการจัดท าบัตร ประจ าตัว นร. นศ.  
3. โครงการประชุมผู๎ปกครอง และนร. นศ.ใหมํ  
4. โครงการประชุมผู๎ปกครอง และนร. นศ.ที่มี
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ ากวําเกณฑ์  

5. โครงการรับสมัครรนร. นศ. ใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2563  

6. ประชุมผู๎ปกครอง นร. นศ. ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2  
7. โครงการรับ ประกาศนียบัตร ประจ าปี การศึกษา 

2562  
8. กิจกรรมโฮมรูมแกํ นร. นศ. ปีการศึกษา 2563  
9. โครงการเยี่ยมบ๎าน หอพัก บ๎านเชํา และที่อยูํอาศัย

ของ ผู๎เรียน  
10. โครงการประชุมผู๎ปกครอง นร. นศ.ที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงตํอ การออกกลางคัน  
11. โครงการติดตามผู๎เรียน อาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน 

กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563  

12. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อสํงเสริมการประกอบ 
อาชีพและหารายได๎ระหวําง เรียนแกํนักเรียน 
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  

13. กิจกรรมคัดกรองและจัดท าระบบฐานข๎อมูลของ 
นร. นศ.  

14. โครงการจัดท าแฟ้มประวัติ ประจ าตัวผู๎เรียน  
15. โครงการแนะแนวศึกษาตํอ อาชีวศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563  
16. โครงการติดตามผู๎ส าเร็จ การศึกษาปีการศึกษา 

2562  
17. โครงการปฐมนิเทศพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม นร. 

นศ. ใหมํ ปีการศึกษา 2563  
18. โครงการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
19. โครงการสวดท านอง สรภัญญะในวันธรรมสวนะ  
20. โครงการวันภาษาไทย  
21. โครงการ day camp และ ประดับแถบสี 
22. โครงการ Fantasy Recycle singing contest 
23. โครงการวิษณุเกมส์ต๎านภัย ยาเสพติด  
24. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ วอศ.ชุมพรเข๎าคําย

แรมคืน  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพ สถานศึกษา ธรรมาภิบาล  

26. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  
27. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํ

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
28. ครงการเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการ อวท. 
29. โครงการการประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพ 

และการจัดการแขํงขันทักษะฯ  
30. โครงการเตรียมความ พร๎อมในการเข๎ารับการ

ประเมินองค์การมาตรฐาน ดีเดํน ระดับกลุํม
จังหวัดฯ  

31. โครงการปลูกจิตส านึก ด๎านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล๎อม  

32. โครงการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ อวท.  
33. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง  
34. โครงการวันวชิราวุธ  
35. โครงการวิทยาลัยสวยด๎วยมือเรา  
36. โครงการสวนสนามวัน คล๎ายวันสถาปนาลูกเสือ

แหํงชาติ  
37. โครงการอาชีวะสืบสาน ประเพณีไทย รํวมใจถวาย

เทียนพรรษา  
38. โครงการวันไหว๎ครู  
39. โครงการวันสุนทรภูํ  
40. โครงการต๎านภัยยาเสพติด (To Be Number 

One)  
41. โครงการเรียนรู๎ธรรมศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2. โครงการการจัดการเรียนรู๎สูํ การปฏิบัติที่เน๎น
ผู๎เรียนเปน ส าคัญ (พัฒนาการจัดท าแผนการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
จัดการ เรียนรู๎แบบมุ๎งเน๎นสมรรถนะ) 

2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2. โครงการการจัดการเรียนรู๎สูํ การปฏิบัติที่เน๎น
ผู๎เรียนเปน ส าคัญ (พัฒนาการจัดท าแผนการ
จัดการ เรียนรู๎แบบมุ๎งเน๎นสมรรถนะ) 

3. โครงการนิเทศการสอนเพ่ือ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎น ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

4. โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ บริหารและจัดการ
เรียนการ สอน ในศตวรรษที่ 21 สูํไทยแลนด์ 4.0 

5. โครงการการประเมิน คุณภาพและเผยแพรํ 
ผลงานวิจัยของครู วอศ.ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 
2562 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างสื่อ
นวัตกรรมการ จัดการเรียนการสอน 

2.3 ด๎านการบริหารจัดการ 1. โครงการการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานศึกษา (ปรับปรุง ระบบ
เครือขําย)  

2. โครงการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจการใช๎ระบบ 
เครือขํายระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

2.4 ด๎านการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 1. โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ การลงนามความ
รํวมมือกับ สถานประกอบการ  

2. โครงการโครงการขยาย และยกระดับการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

3. โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน 2/2562  

4. โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน 1/2563 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ 

1. โครงการเชิดชูเกียรติวัน เกษียณอายุราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2563 

2. โครงการชาวอาชีวศึกษา ชุมพรรํวมใจสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต์ไทย ประจ าปี 2563 

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช./ปวส รูปแบบ
การสอน MEP  

5. โครงการจัดการเรียนการสอน Mini English 
Program ประจ าปีงบประมาณ 2563  

6. โครงการวันฮาโลวีน (Halloween Day)  
7. โครงการวัน Christmas ประจ าปีการศึกษา 2562 
8. โครงการคํายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

ประจ าปี การศึกษา 2562  
9. โครงการคํายอาเซียน (Asean camp) ประจ าปี 

การศึกษา 2562  
10. โครงการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2562  
11. โครงการพัฒนารูปแบบและ ยกระดับคุณภาพศูนย์

ซํอม สร๎างเพ่ือชุมชน  
12. โครงการการบริการวิชาการ และวิชาชีพของแผนก

วิชา  
13. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตระยะสั้น 108 

อาชีพ  
14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น  

3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร๎างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการจัดประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
สถานศึกษาและระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ปี
การศึกษา 2563  

2. โครงการพัฒนาผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
เข๎า รํวมประกวดในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปี 2563  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3. โครงการพัฒนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
เพ่ือเข๎ารํวมประกวดในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปี 2562  

4. โครงการการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
สร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยของ นักเรียน นักศึกษา 
วอศ.ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก 
ก 

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด
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ภาคผนวก 

ข 

ผลงานดีเด่น ประจ าปกีารศึกษา 2562
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ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
1. รางวัลของสถานศึกษา  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การประเมินศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการสํงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุํมผู๎เรียนอาชีวศึกษา วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
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2. รางวัลของผู้เรียน 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
  
  
  
นายกนต์รพี คงกระพันธ์ และ นายวรวิช สุดรอด ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระดับ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมแขํงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา การ
บัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร และนางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ     
การแขํงขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชา 
การบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
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 นายวรวิช สุดรอด และ นายกนต์รพี คงกระพันธ์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ คะแนน 99.16 ระดับ
เหรียญทอง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ระดับปวช. 
(ประเภททีม) "ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์ และนางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
คะแนน 91.63 ระดับเหรียญทอง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี ระดับปวส. (ประเภททีม) "ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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 นางสาวสุภาพรรณ  มฤคพันธุ์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการเลขานุการ         
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพิมพ์ไทย
ด๎วยคอมพิวเตอร์ ประเภทพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการในการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  

 

 

 

 

 

 

  

 นางสาวพิมพ์นภา  สุยไสย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชาการเลขานุการ ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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 นางสาวอาริษา  ปลอดภัย นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 แผนกวิชาการบัญชี ได๎รับรางวัล
ชมเชย ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวดรักการอํานภาษาไทย ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 นางสาวพัณณิตา  ธรรมฉวี นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ทํองเที่ยว ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 
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 นางสาวจันทิรา  สุขจินดา และนายฤทธิชัย  พิงพาด นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
ออกแบบและการประกอบอาหารไทยสูํมาตรฐานสากล ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 นายจักรี  เพชรแดง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 แผนกวิชาการโรงแรม ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender 
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 30            
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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 นางสาวปภาวดี ชูภูํ และนางสาวอาภัสรา จรเสนาะระดับปวช.รางวัลชมเชย เหรียญทองและ
ประกาศนียบัตรพร๎อมทุนการศึกษา 1,000 บาท  โครงการสัมมนาและการแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี
สูํความเป็นเลิศครั้งที่ 6  ณ ห๎องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครูผู๎ควบคุมทีมนางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 นางสาวอ าภาพร พาหา และนางสาวณัฐธิดา รุนรุจิ ระดับปวส. รางวัลเหรียญทองแดง 
โครงการสัมมนาและการแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็นเลิศครั้งที่ 6  ณ ห๎องประชุมมงคลอาภา 
3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครูผู๎ควบคุมทีม 
นางปนัดดาโชติกวนิช 
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 นายวรวิช สุดรอด และนายกนต์รพี คงกระพันธ์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด ควบคุมและฝึกซ๎อม
โดย ครูจีรา แกล๎วกล๎า 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 นางสาวเจนจิรา สุดแตํวาสน์ และนางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร ได๎รับรางวัลชนะเลิศการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ปวส. ระดับชาติ ในงานประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  
ควบคุมและฝึกซ๎อมโดยครูวิภารัตน์ สอนวิสัย 
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 นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานการเลขานุการ  ได๎รับ
รางวัลชมเชย การแขํงขันทักษะพิมพ์ไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด ครูผู๎ควบคุม
นางสาวจีรภา นาคนิยม 
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ภาคผนวก 
ค 

ประมวลภาพการด าเนนิงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ประมวลภาพ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562          

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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92 
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ประมวลภาพ 
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าภาคเรียน 1 /2562 
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ประมวลภาพ 
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าภาคเรียน 1 /2562 
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ประมวลภาพ 
การประชุมท าความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ปีการศึกษา 2562  
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ภาคผนวก 
ง 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียน  

  
โครงการ“ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่  

ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช.1 
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โครงการ“ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวส.1 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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กิจกรมมประกวดพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในเนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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แผนกวิชาการตลาดเป็นตัวแทนแนะแนวการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 
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กิจกรรมการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ      
ของนักศึกษาระดับช้ันปวส.1 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการค่ายนักเรียนแกนน ารณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน 

 STOP Teen Mom 
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  

 
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 
 

 
  



106 
 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพสถานศึกษาธรรมาภิบาล 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการกิจกรรมความร่วมมือแนะแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ 
 (Digital Marketing) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่การประกอบอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562            
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร Mini English Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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โครงการเสริมบุคลิกภาพการบริการและมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ สัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในงานเลขานุการด้าน IT 
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โครงการ "การประกวดโครงการวิชาชีพ" ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3   
และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
โครงการอบรมการใช้ระบบบริหารสถา น ศึกษา ศธ.02 ออนไลน์  
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กิจกรรมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือ นวัตกรรมส าหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบสถานศึกษา ศธ.02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ PLC 

ส าหรับครูผู้มีเค้าโครงงานวิจัย ระดับกลาง รุ่นที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
กิจกรมมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
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โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 
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โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ 2562      
กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ     

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ     
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร                             

ปีการศึกษา 2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
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ประมวลภาพ 
ด้านความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการศึกษา 

 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)              
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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โครงการ "อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา" ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์        
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและเผยแพร่ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา กิจกรรมการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินโครงการ และบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหาร และครู โรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชุมพ 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR ประจ าปีการศึกษา 2562) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายอ านวย    นวลจันทร์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
นายอนุศิษฏ์ แสงสวําง รองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู๎อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายอนุศิษฏ์ แสงสวําง รองผู๎อ านวยการฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 

 
คณะกรรมฝ่ายจัดท า 

นางจิราภร   อเนกศุภพล หัวหน๎างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวสุมินตรา น๎อยวรรณา เจ๎าหน๎าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง 

นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู๎อ านวยการฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 
นางสาวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ หัวหน๎าแผนกวิชาการบัญชี 
นางวรรษยา บุญนรากร หัวหน๎าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
นางบ าเพ็ญ สามัคคี หัวหน๎าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางเสาวลักษณ์ บัญชื่น หัวหน๎าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์ หัวหน๎าแผนกวิชาการโรงแรมและการทํองเที่ยว 
นางพรทิพย์ โตสถาน หัวหน๎าแผนกผ๎าและเครื่องแตํงกาย 
นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์ หัวหน๎าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน๎าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางณัฐวรรณ แสงสวี หัวหน๎าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 


