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ค ำน ำ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้
สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 2) ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  4) ด้านการมีส่วนร่วม และ   
5) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ด าเนินการจัดการศึกษา และประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ต่อส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มา ณ 
โอกาสนี้ 
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ค ำชี้แจง 
  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  สถานศึกษามีหน้าที่ โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้น าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก 
อีกทั้งการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 

 
                  

 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | ค 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
ค าน า            ก 
ค าชี้แจง           ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญตาราง           ฉ 
สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)         ช 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      1 
 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      5 
 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด   5 
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  6 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          
 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา        12 
 2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา        14 
 2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา         15 
 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      18 
 2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 18 
 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา        20 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       34 
ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
 4.1 มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   36 
  1) ด้านความรู้ 
   - ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       36 
   - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   38 
  2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   - ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  38 
   - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ       40 
  3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   - การดูแลและแนะแนวผู้เรียน       45 
   - ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       46 
   - การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา     48 
 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา       50 
  1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ     50 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง            หน้า 
   - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  
        หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม    51 
  2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   - คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     51 
   - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน      52 
   - การจัดการเรียนการสอน        53 
   - การบริหารจัดการชั้นเรียน        54 
   - การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ      55 
   - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 56 
  3) ด้านการบริหารจัดการ  
   - การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  57 
   - อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   58 
   - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน       59 
   - แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ       60  
   - ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   61 
  4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   - การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      61 
 4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      63 
  1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
   - การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม      63 
   - การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน         64 
   - การบริการชุมชนและจิตอาสา       65 
  2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
   - ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  66 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561         
  5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   68 
 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา       69 
  5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      71 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   72 
ส่วนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบท     

ของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)       73 
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ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      74 
ภาคผนวก           77  
  ก. ประมวลภาพผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564     78  
 ข. ประมวลภาพการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    107  
 ค. ประมวลภาพการด าเนินโครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา    114   
 ง. ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564    132   
 จ. ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564    
    ( V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา)  165   
คณะผู้จัดท า           168 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ ปีการศึกษา 2564  
ผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

 1) ผลสัมฤทธิ์  
                 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   99.09 
                     ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้            100.00 
                     ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                        92.00 
                  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์  100.00 

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

                มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                90.00 
                     ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    100.00 
                     ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย    60.00 

                    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                  98.35 
                    สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
 
 2) จุดเด่น 
 สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 1.1) ด้านความรู้ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ด าเนินการให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) เข้าทดสอบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 100  
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  1.2) ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ ท าให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จ านวน 10 ธุรกิจ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
ทุกสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในแต่ประเภทการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

  1.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้ความส าคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพให้กับผู้เรียน 
มีการติดตามดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
จัดชั่วโมงโฮมรูม เพ่ือให้ผู้เรียนพบกับครูที่ปรึกษา โดยท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาถึงร้อยละ 81.06 มีการ
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย   
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด มีผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับภาคภาคใต้สถานศึกษาขนากใหญ่ และองค์การมาตรฐานดีเด่น 
กลุ่มจังหวัด ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี สถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับภาค ภาคใต้ การมีงานท า
และการศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่สามารถเข้าท างานและศึกษาต่อทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 97.94 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 
 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  2.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 
สาขาวิชา จากจ านวนทั้งหมด 9 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 7 
สาขาวิชา จากจ านวนทั้งหมด 7 สาขาวิชา มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามเกณฑ์ก าหนด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการ
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พัฒนาตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 

 2.3) ด้านการบริหารจัดการ  

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

 2.4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมุ่งเน้นในการน านโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจ านวน 7 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชามีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน  
 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  3.1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมุ่งพัฒนาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประกอบการ ชุมชน สมาคมครู
ผู้ปกครอง เพ่ือระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เรียนมีจิต
อาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและสะท้อนออกมาเป็น
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
 
  3.2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงและมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 4 ชิ้นงาน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศในระดับจังหวัด ซึ่งได้ท าไปใช่ประโยชน์ ในระดับชุมชน เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการชุมชน อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 5 บท ของครูผู้สอนทุกปี
การศึกษา 
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 3) จุดควรพัฒนา 

   1) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระอย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานในระยะยาว 
  2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผู้เรียนผ่านครูที่ปรึกษา รวมถึงการ
แนะแนวศึกษาต่อ และลงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
สถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  3) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
  4) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาควิชา สร้างสรรค์ผลงานให้มี
คุณภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับต่าง ๆ 

 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   1) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจอย่างเป็นระบบ จน
ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
  2) สถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ท าให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที่ปรึกษา มีการสะท้อนข้อมูลไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
  3) สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนพัฒนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ทุกสาขาวิชาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  4) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วชิาชีพให้สอดคล้องกับสาขางาน  
  5) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่อง ด้านความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมขึ้น 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รองรับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้น
องค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ือการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่
ความส าเร็จ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์ 
  2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้วยการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน บริการชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา - พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)  
  2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เน้น
พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ  
  3. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับการ
ด้านเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึน้ 
  4. โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน  
  5. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ยกระดับความ
ร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ  
  6. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)  7. โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล  
  7. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Human 
Resource High Performance  
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  8. โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 
(UPGRADE) Excellence Teacher  
  9. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการพัฒนา  
  10. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
“รูปแบบการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน 

(CARE Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณ ในการ
จัดการการออกกลางคันจึงเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียน
ออกกลางคัน (Drop Out) แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยังไม่หมดไป 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ จัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบของปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืนๆ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคันจึงได้จัดท า
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
นโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยที่สุดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยก าหนดให้วิทยาลัยจัดกิจกรรมตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านหอพักบ้านเช่าและที่พักของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหาทุกคน และน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน และ 
โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เพ่ือกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายต้องติดตามผู้เรียนออกกลางคันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
และต้องมีจ านวนผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของผู้เรียนที่ออกกลางคันและหาก
ติดตามพบว่าผู้เรียนยังว่างงานจะต้องจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพ่ื อ ตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยครอบคลุมอย่างน้อย  3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
ทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ท างานได้ โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพอิสระ  
แต่หากผู้เรียนเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาโดยการออกกลางคันก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้นั้น ถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาท่ีท าให้การลงทุนของรัฐบาลสูญเปล่าซึ่ง
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ไม่สามารถจะผลิตนักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการ จึงนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง 
ท าให้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไป
โดยไม่ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังสร้างปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
ปัญหาการว่างงาน การก่ออาชญากรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ตระหนักและได้พยายาม
ด าเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้เรียนที่ออกกลางคันอยู่จ านวนหนึ่งโดยในปี
การศึกษา 2557 มีผู้เรียนจ านวน 2,174 คนผู้เรียนที่ออกกลางคันจ านวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 8.92 
ในปีการศึกษา 2558 จ านวนผู้เรียน 2,349 คนมีผู้เรียนที่ออกกลางคันจ านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ 
10.51 (งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2558) ซึ่งสาเหตุของการออกกลางคันที่พบได้แก่        
มีปัญหาการปรับตัว ปัญหาครอบครัว  ปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดจนอุบัติเหตุ 

จากสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นปัญหาทางการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง ต้อง
ได้รับการแก้ไขผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนขึ้นโดยการจัดท า 
“นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model) โดยการทบทวนสภาพปัญหา
สาเหตุการออกกลางคัน ปี 2559  ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับนโยบาย การไม่ให้ผู้เรียนออกนอกสถานศึกษา ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. 
การเตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค  และเริ่มใช้นโยบายปิดรั้วสถานศึกษา ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเริ่มใช้กระบวนการ CARE Model ซึ่งประกอบด้วย             
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รู้จักโดยการจัดท าประวัติผู้เรียน 2) เข้าใจ โดยการคัดกรองและจัดกลุ่มผู้เรียน 3) 
การเยี่ยมบ้าน และ 4) การวิเคราะห์ปัญหาจากการเยี่ยมบ้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป จัดกิจกรรมโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป  
     4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
หลังการใช้นวัตกรรมกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียน  

4.2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
ตั้งแต่เริ่มมีการใช้นวัตกรรมในปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 

4.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษา สามารถน าระบบการดูแลผู้เรียน ที่เกิด

จากการน า “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)” ดูแลผู้เรียนเพ่ือ
ลดปัญหาการออกกลางคัน 
      4.3 วิธีการด าเนินงาน 
  การด าเนินงาน “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE 
Model) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรภายใต้ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของส านักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน“นวัตกรรมล้อมรั้ว
ด้วยรักพิทักษ์ ความเสี่ยงออกกลางคัน ( CARE Model) ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันมี
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การขับเคลื่อนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีรูปแบบการด าเนินงานภายใต้โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินการ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนอาชีวศึ กษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบการด าเนินงานโดยการใช้ “นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก
พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน (CARE Model)”ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรบริหารงานคุณภาพตามวงจรคุณภาพมีรูปแบบการด าเนินงานดังนี้                     

1. P -การวางแผน Plan 
ระยะที่ 1 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
          1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ และคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลผู้เรียนเพ่ือลดลงของนักเรียนนักศึกษา 
          2. งานครูที่ปรึกษาเขียนโครงการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ
จัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา โครงการจัดท ารายงานกิจกรรมโฮมรูม โครงการคัดกรองนักเรียน
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพและโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
         3. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน” (CARE Model)                       
     2. D Doing การด าเนินงาน 

ระยะที่ 2 การจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE 
Model)                       
          1. ทบทวนสภาพปัญหา สาเหตุการออกกลางคัน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
          2. ส ารวจความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับนโยบายการปิดรั้ววิทยาลัยฯ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. เพ่ือจัดท านวัตกรรม “ล้อมรั้ว
ด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE Model) 
          3. เตรียมความพร้อมด้านภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
          4. ประกาศใช้นวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน” (CARE 
Model) โดยการชี้แจงแนวปฏิบัติแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน 
นักศึกษา หน้าเสาธง และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
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 ระยะที่ 3 การด าเนินงานตามกระบวนการ (CARE Model) 
          1. ท าความรู้จัก โดยคุณครูที่ปรึกษา จัดท าแฟ้มประวัติเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ในโครงการจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา  
          2. เข้าใจ โดยคุณครูที่ปรึกษา คัดกรองกลุ่มและจัดกลุ่มผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
   กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนกลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
   กลุ่มที่ 2 ผู้ เรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเช่น ทดลองสารเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
   กลุ่มที่ 3 ผู้เรียนกลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาชัดเจนและมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
          3. ค้นหาปัญหา โดยการ เยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพ่ือ
น าปัญหามาวิเคราะห์ สรุปปัญหาของผู้เรียน เสนอฝ่ายบริหาร 
          4. หาทางช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา โดยมีครูที่ปรึกษาประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือและส่งต่อ เครือข่ายต่างๆ 
ตามสภาพปัญหา เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหา
ด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต    
      3. C- Check  การติดตามตรวจสอบ  
          ระยะที่ 4 การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความ
เสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
          การติดตามตรวจสอบการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการนิเทศเพ่ือการ
ติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออก
กลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนการจัดทรัพยากร
สนับสนุนภารกิจของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามกิจกรรมใน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ 3 รูปแบบ คือ 
             รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม “ล้อมรั้ว
ด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โดยการรายงานผ่านงานครูที่ปรึกษา 
            รูปแบบที่  2 การติดตามตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม ด้วย
แบบสอบถาม 
            รูปแบบที่ 3 การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
     4. A - Action การปรับปรุงการด าเนินงาน  
          ระยะที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน 
          การประเมินผลการด าเนินงานของการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
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ทรัพยากรบางอย่าง ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามที่เราวางแผนหรือก าหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมา
ก าหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงในครั้งต่อไป การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
             1. การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสาร
สรุปผลการด าเนินงาน 
             2. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงาน โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ตามแนวทางการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      4.4 ผลการด าเนินงาน 
            จากผลการด าเนินงานการใช้นวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน 
(CARE Model)  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จและได้รับการ
เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันตามเกณฑ์การประเมินของส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา ส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
            1) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            2) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ได้รับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            3) ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            4) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการ
ออกกาลางคันของผู้ เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่ งยืน ได้รับโล่รางวับเชิดชูเกียรติ  จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            5) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจติดตาม
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             6) ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยม
บ้าน หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
       4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
             4.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล
ทุกแห่ง มีรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
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            4.5.2 สถานศึกษามีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนได้  
            4.5.3 สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน                      
             4.5.4 สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตร
และการบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง                          
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 2.1.1 ที่ตั้ง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 86000 
  โทรศัพท ์077-511218  โทรสาร 077-511234 
  E-mail cpvc.ac.th@gmail.com  Website www.cpvc.ac.th 

 2.1.2  ประวัติสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียน
การช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียน
เทคนิคชุมพร ”ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 มีชื่อใหม่ว่า 
“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ”มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้โรงเรียนการช่างชุมพร เดิมชื่อ “โรงเรียน
ประถมช่างไม้ชุมพร” เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2477 โดยมีนายประสงค์ รังสิ
วัฒน์ กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่ 4 
เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี(สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร ใช้สถานที่บ้านพักของกรรมการเป็นที่ท าการชั่วคราว
ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ในเนื้อที่ 7 ไร่ สถานที่ปัจจุบัน) พ.ศ. 2484 จัดตั้งเป็นโรงเรียน
ตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์ หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิมของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ปัจจุบัน คือ 
โรงเรียนอนุบาลชุมพร) พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร พ.ศ. 2517 เปลี่ยนเป็น
โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิค
ชุมพร พ.ศ. 2523 ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. 
2537”ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิทยา
เขต ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 138 ถนนอาราม หมู่ที่ 8 ต าบลนาชะอัง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร” 12 
เมษายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศแยก วิทยาลัยเทคนิคชุมพรออกเป็น 2 สถานศึกษา 
คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 
ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิค 
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 2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  1) สภาพชุมชน 
   สภาพชุมชนจังหวัดชุมพรมีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพร
มากที่สุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม  
  2) สภาพเศรษฐกิจ 
   ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชุมพรประกอบไปด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ทุเรียน มะพร้าว ไม้ผล รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็น
จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร การท าประมงจึงส าคัญมาก โดยมีระยะเวลาการท า
ประมงประมาณ 7-9 เดือน ช่วงที่ท าการประมงไม่ได้คือระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เนื่องจากเป็น
หน้ามรสุม คลื่นลมแรง และช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่อ่าว
ไทยห้ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ 
  3) สภาพสังคม 
   ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น
อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม้และน้ าผลไม้
บรรจุกระป๋อง เป็นต้น 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 รูปที่ 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1) ข้อมูลผู้เรียน 
   ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

1 2 3 1 2 3

1 การบญัชี 132 117 112 361 - - - 0 361
2 การตลาด 55 33 30 118 - - - 0 118
3 ธุรกิจค้าปลีก - - - 0 30 27 29 86 86
4 การเลขานกุาร 35 33 22 90 - - - 0 90
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 150 153 127 430 - - - 0 430
6 การโรงแรม 32 34 38 104 6 12 13 31 135
7 การท่องเท่ียว 6 14 16 36 - - - 0 36
8 แฟชัน่ดีไซน์ - - - 0 - - - 0 0
9 อาหารและโภชนาการ 62 66 38 166 - - - 0 166

รวม 472 450 383 1,305 36 39 42 117 1,422

10 การบญัชี 71 74 - 145 19 18 - 37 182
11 การตลาด 36 36 - 72 12 4 - 16 88
12 การจดัการส านกังาน 28 27 - 55 5 11 - 16 71
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66 85 - 151 9 20 - 29 180
14 การโรงแรม 4 20 - 24 28 12 - 40 64
15 การท่องเท่ียว - - - 0 5 9 - 14 14
16 อาหารและโภชนาการ - - - 0 14 5 - 19 19

รวม 205 242 0 447 92 79 0 171 618
รวม ปวช. /ปวส. 1,752 288 2,040

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส. 

ที่
ระดบั/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

จ านวนผู้เรียน
ปกติ

รวมปกติ
ทวิภาคี

รวมทวิภาคี รวมทั้งหมด

  

 2.3.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ตารางที่ 2.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

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

รวม 873 677 77.55 
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  ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 542 406 74.91 
ปวส.2 345 313 90.72 

รวม 887 719 81.06 

 2.3.4 ข้อมูลบุคลากร 

  ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

59 59 59 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 4 4 4 
พนักงานราชการ(อ่ืน) - - - 
ครูพิเศษสอน 9 9 9 
เจ้าหน้าที ่ 25 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/  ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

15 - - 

รวม ครู 72 72 72 
รวมทั้งสิ้น 118 72 72 

 2.3.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

  ตารางที่ 2.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 3 1 4 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 
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ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 9 7 16 

 2.3.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

  ตารางที่ 2.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ และห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 

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

รวมทั้งสิ้น 24 
 
 2.3.7 ข้อมูลงบประมาณ 

  ตารางที่ 2.7 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 904041.00 
งบด าเนินงาน 3446955.92 
งบลงทุน 1932200.00 
งบเงินอุดหนุน 4718885.55 
งบรายจ่ายอื่น 1514854.65 

รวมทั้งสิ้น 12516937.12 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

   ปรัชญา 
    ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  คุณธรรมสูงยิ่ง 
   อัตลักษณ์ 
    ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 
   เอกลักษณ์ 
    คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ และได้
มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 3. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา  
 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรร
มาภิบาลโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   

  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
ประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 3. ครู บุคลากร ผู้เรียน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีองค์
ความรู้เพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 4. ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 19 

 

 

 5. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

  ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่ส าคัญจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและผู้เรียนจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา  
 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management) เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
 9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
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6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ระดับ
จังหวัด โครงการรางวัลพฤหัสบดี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 

รางวัลระดับ 5 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัด 
ชุมพร ระนอง อละสุราษฏร์ธานี สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคใต้ 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดตรัง 

  
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางณัฐวรรณ แสงสวี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2563 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางกชกร ถึงวิสัย  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวประภาพร สุวรรณวิธ ี 
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางณัฐวรรณ แสงสวี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางภาวินี พรหมบางญวน  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุธัญญา เพชนมณี  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง  
รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิรพงษ์ โลพิศ  
รางวัลลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2563  ราชูปถัมภ์ 
นายอ านวย นวลจันทร์  
รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจิรพงษ์ โลพิศ  
รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอ านวย นวลจันทร์  
ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้ประกอบ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด จังหวัดชุมพร 

นายอ านวย นวลจันทร์  
รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางพิมสิริ อู่มาลา  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางวริศรา นพเก้า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุลัดดา บุญม ี 
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเดือนฉาย ขวัญายุบล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจีรา แกล้วกล้า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวศศิพิมพ์ จิตรจ านอง  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสิรีพร เส็นติหยะ  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวกุสุมา ปื่นสุภา  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางอรอุมา แดงมณีกุล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจีรภา นาคนิยม  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางเสาวลักษร์ ฤทธิเกษร  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจิตรวรรณ แก้วสิงห์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางภลิตา กลับวิหค  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวธนพร งอกค า  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจันทิมา ส าราญอินทร์  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

  
ตารางที่ 2.11 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางจิราภร อเนกศุภพล  
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภทผู้
ประกอบวิชาชีพครู  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสิรีพร เส็นติหยะ  
รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ระดับจังหวัด  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 
ประจ าปี 2564  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2564  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิราภร อเนกศุภพล  
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 รางวัลอื่น 

ๆ 
จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางที่ 2.12 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอริษา ปลอดภัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โดย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิยชกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

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

รอง
ชนะเลิศ 

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

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

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

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน. การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวญาต ิสอนสิน  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน. การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน. การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวญาติมา สินทอง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน. การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
ชาติไทย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
ทักษะวิชาชีพประเภทวชิาพาณิชยกรรมสาขาวิชา
การเลขานุการทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

อาชีวศึกษา 

นางสาวอริษา ปลอดภัย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ.ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี. ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

ชนะเลิศ จังหวัด เขตการศึกษาที่ 11 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิยชกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์  
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายกนต์รพี คงกระพันนธ์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
นางสาวชนชนุชน์ กาลนุรักษ์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบูลย์ 
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐนรี วรรณวงษ์  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวพิชสุนันท์ มุสิกลัด  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายพงษ์พิพัฒน์ เกตุจรรยากุล  
ไตปลาเห็ดแครง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวณัฐธิดา ศรีสมุทร  
เจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ ใช้ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบู่” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวอารยา ศรีสมภาร  
เจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ ใช้ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบู่” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายสุเมธ โอชา  
เจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ ใช้ภายใน
วิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ “ธนาคารเจลและสบู่” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ตารางที่ 2.13 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจินดาภรณ์ พรหมวิเชียร  
รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา  

นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์พิมล  
เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยเก็บเงินคืนเจ้าของ 
จ านวน 100,000 บาท สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบ จังหวัดชุมพร 
( Role Model) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด จังหวัดชุมพร  

1. นายภูริณัฐ วรศร ี2. นายกีรติ พรหมวัง  
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวอารยา คลี่แก้ว 2. นางสาวจิรวรรณ 
จันทร์ถา  
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท 
ทีม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา 
สัตบรรณ  
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงินในทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท 
ทีม  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสว่าง  
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ทักษะ
พ้ืนฐานประเภทไทยสากลหญิง การประกวดร้อง
เพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภท เดี่ยวเพลงประกวด : สุดฤทธิ์สุดเดช  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวดารารัตน์ ขุนมาลี  
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง 
ทักษะพ้ืนฐานประเภทไทยลูกทุ่งหญิง การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 29 

 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ปวส. ประเภท เดี่ยว เพลงประกวด : น้ าตา
โนราห์  
นายนครินทร์ จุลศักดิ์  
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ทักษะ
พ้ืนฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว เพลงประกวด 
: All about that bass  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวชวพร จินายงค์ 2. นางสาวเมธิตา 
โต๊ะรามัน 3. นางสาวน้ าทิพย์ สังวรกาญจน์ 4. 
นายณรงค์ชัย ภมรนาค  
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการน าเสนอ
ขายสินค้า “The Marketing Challenge  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจุฬามณี มุกข์น้อย  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./
ปวส. ประเภท เดี่ยว  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวปรารถนา โอภาโส 2. นางสาวจัน
ทกานต์ ธารจันทร์ 3. นางสาวปัทมพร โรมรัน  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing plan) ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวสุภาวดี ยังธิคุณ 2. นางสาวภิญญดา 
กาบกลางดอน 3. นางสาวชิดชนก กุยุค า 4. 
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนวิสัย 5. นางสาวยลดา 
เกตุสวัสดิ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท 
ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวพรนภา เขียวน้อย 2. นางสาวเนตร
มณี พงษ์เจริญ 3.นางสาวสุจติรา จุลมูล  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาชุมพร 

1. นายกีรติ ค าทอง 2. นางสาวศรัณย์ภัทร คง
ทัพ 2. นางสาวเสาวภาค อินมณี  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ 
ปวช. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1. นางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบูลย์ 2.นางสาว
รัตติกาล มณฑิราช  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเนตรดาว เนตรสุวรรณ  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวลวัณรัตน์ บุญครอง 2. นายณัฐวุฒิ 
บุญทบ  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวช. ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชัวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวธัญญาศิริ สิงห์ค า 2. นางสาวกีฏภัชร์ 
นาพิรุณ 3.นายบัญญวัต สุกใส  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวทัศนีย์ ไพรัตน์  
ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว ระดับ ปวส. 
ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวไพรดา ไชยประภา  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./
ปวส. ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร 2. นางสาวญาติมา 
สินทอง  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท 
ทีม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

1. นางสาวบุญจิรา ลิ้มวิไล 2.นายบุญลอย เท
วบิน  
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภท ทีม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายสรวิชญ์ บุญกวย  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 
นางสาวหัทยา อนิทร์น้อย  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสว่าง  
รางวัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./
ปวส. ประเภท เดี่ยว  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง  

นางสาวไพรดา ไชยประภา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค จังหวัดตรัง 

นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค จังหวัดตรัง 

นางสาวเนตรดาว เนตรสุวรรณ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การเลขานุการ
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวช. ประเภท เดี่ยว  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

นางสาวหัทยา อินทร์น้อย  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค  ัจังหวัดตรัง 

1. นางสาวอารยา คลี่แก้ว 2. นางสาวจิรวรรณ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา 
สัตบรรณ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวจุฬามณี มุกข์น้อย  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวด
รักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

1. นางสาวลวัณรัตน์ บุญครอง 2. นายณัฐวุฒิ 
บุญทบ  
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน คะแนน 87.83 ทักษะ
การน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

1. นางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบูลย์ 2.นางสาว
รัตติกาล มณฑริาช  
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน คะแนน 87.33 
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

นายนครินทร์ จุลศักดิ์  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คะแนน 78 การ
ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. 
ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดชุมพร 

1. นางสาวสุภาวดี ยังธิคุณ 2. นางสาวภิญญดา 
กาบกลางดอน 3. นางสาวชิดชนก กุยุค า 4. 
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนวิสัย 5. นางสาวยลดา 
เกตุสวัสดิ์  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คะแนน74.89 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท 
ทีม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

1. นางสาวชวพร จินายงค์ 2. นางสาวเมธิตา 
โต๊ะรามัน 3. นางสาวน้ าทิพย์ สังวรกาญจน์ 4. 
นายณรงค์ชัย ภมรนาค  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คะแนน 85 ทักษะการ
น าเสนอขายสินค้า (The Marketing 
Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 

1. นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร 2. นางสาวญาติมา 
สินทอง  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คะแนน 78 การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค จังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท 
ทีม 
นางสาวเนตรดาว เนตรสุวรรณ  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คะแนน78.89 
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นางสาวหัทยา อินทร์น้อย  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คะแนน ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา 
สัตตบรรณ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรีญทองแดง 
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภท ทีม  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก 

นางสาวไพรดา ไชยประภา  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง คะแนน 76 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./
ปวส. ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
และระบบสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน อุปกรณ์
จ่ายแอลกฮอล์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทย ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์แหนมดีปรีปลาหมอ
ชุมพร 1 ผสมเห็ดแครง 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทย ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ดาราทองจากแป้งข้าง
เหลืองปะทิวชุมพร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านพลังงานทดแทน
เพ่ือการเกษตร ชื่อผลงาน เจลแอลกฮอล์สูตร
ถนอมมือผสมสารสกัดจากใบชะมวง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 
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ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 
   
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่ 

ลงทะเบียนครบตาม 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 
การประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. 

การบัญชี 112 112 100 

การตลาด 30 30 100 

ธุรกิจค้าปลีก 28 28 100 

การเลขานุการ 21 19 90.48 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 124 122 98.39 

การโรงแรม 51 51 100 

การท่องเที่ยว 16 16 100 

อาหารและโภชนาการ 39 39 100 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - - - 

คหกรรมศาสตร์ - - - 

รวมระดับ ปวช. 421 417 99.05 
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ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่ 

ลงทะเบียนครบตาม 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 
การประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวส. 

การบัญชี 93 93 100 

การตลาด 38 38 100 

การจัดการส านักงาน 36 36 100 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 104 103 99.04 

การโรงแรม 32 32 100 

การท่องเที่ยว 8 8 100 

อาหารและโภชนาการ 5 5 100 

รวมระดับ ปวส. 316 315 99.68 

รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 737 732 99.32 
 
    เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 737 คน จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวน 732 คน  
    เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษาร้อยละ 99.32 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : สถานศึกษามีความตระหนักในการสร้างความพร้อมในการสอบให้กับ
ผู้เรียนเข้าสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการจัดรูปแบบวิธีการสอบที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้องค์กร 
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่สามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
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   1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 737 คน ผู้เรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 จ านวน 12 คน ระดับ ปวส. 2 ไม่มีผู้เข้ารับ
การประเมิน 
    เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ผ่านการทดสอบ 2 คน  ปรับปรุง 6 คน ไม่เข้าสอบ 4 คน  
    ผลสะท้อน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไม่ได้
ก าหนดใหจ้ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 เข้ารับการทดสอบ แต่เป็นการสอบตามความสมัครใจขอ
ผู้สอบ 

 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ตารางที่ 4.2 ผลการด าเนินงานผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชา 
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่
การเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. 

การบัญชี 11 11 100 

การตลาด 2 2 100 

ธุรกิจค้าปลีก - - - 

การเลขานุการ 2 2 100 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 100 

การโรงแรม 6 6 100 

การท่องเที่ยว 3 3 100 

อาหารและโภชนาการ 15 15 100 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - - - 

คหกรรมศาสตร์ - - - 

รวมระดับ ปวช. 44 44 100 
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ตารางที่ 4.2 ผลการด าเนินงานผู้เรยีนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่
การเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวส. 

การบัญชี 7 7 100 

การตลาด 2 2 100 

การจัดการส านักงาน 1 1 100 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 1 100 

การโรงแรม 6 6 100 

การท่องเที่ยว 1 1 100 

อาหารและโภชนาการ 13 13 100 

รวมระดับ ปวส. 31 31 100 
รวมระดับ  

ปวช. และ ปวส. 
75 75 100 

    
    เชิงปริมาณ : 1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 75 คน จากจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาทั้งหมด 75 คน 
      2) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 75 คน จากจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ มีแผนธุรกิจ จ านวน 10 ธุรกิจ ดังนี้ 

    (1) ธุรกิจ บัญชีมาร์ท สาขาวิชาการบัญชี 
    (2) ธุรกิจ Tripple P Shop สาขาวิชาการบัญชี 
    (3) ธุรกิจ  M-Mart สาขาวิชาการตลาด 
    (4) ธุรกิจ Secretary Service สาขาวิชาเลขานุการ 
    (5) ธุรกิจ Speednet สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    (6) ธุรกิจ R Cheewa Coffee สาขาวิชาการโรงแรม 
    (7) ธุรกิจ Chongnang Food & Beverage สาขาวิชาการโรงแรม 
    (8) ธุรกิจ H.T.travel & Service  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
    (9) ธุรกิจ R Cheewa Chumphon Kitchenb สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    (10) ธุรกิจ Full Time Bakery สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 100  
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    ผลสะท้อน : นักเรียน นักศึกษาผ่านการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับจากองค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคงและยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน 

   1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีการวางแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดย ภาควิชา
ด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพใน ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพให้เกียรติ
เป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทน 

ตารางที่ 4.3 ผลการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 17 รายการ 

ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี 

น.ส.อารยา 
น.ส.จิรวรรณ 

คลี่แก้ว 
จันทร์ถา 

ช.3 บช. 
ช.3 บช. 

 น.ส.จีรา  แกลว้กลา้ ชนะเลิศ 

2 ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญช ี

น.ส.อริษา 
น.ส.ณัฐณิชา 
นายกนต์รพ ี

ปลอดภัย 
สัตบรรณ 
คงกระพันธ ์

 ส.1 บช. 
ส.1 บช. 
ส.2 บช. 

น.ส.วิภารัตน์  สอนวิสัย ชนะเลิศ 

3 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ปิยนารถ ข้อตั้น ข.3 ลข.  น.ส.จีรภา  นาคนนิยม 
นางจุฑามาส  รัตนะพันธ ์

ชนะเลิศ 

4 ทักษะพิมพอ์ังกฤษดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.เปรมยุดา ภักดีโยธา 
ข.3 ลข.  ชนะเลิศ 

5 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการ
ภายนอก 

น.ส.เนตรดาว เนตรสุวรรณ  ส.1 กจ. ชนะเลิศ 

6 
 

ทักษะการน าเสนอขาย
สินค้า  
“The Marketing 
Challenge” 
 

น.ส.น้ าทิพย ์
น.ส.เมธิตา 
น.ส.ชวพร 

สังวรกาญจน ์
โต๊ะรามัน 
จินายงค์ 

ช.2 กต. 
ช.2 กต. 
ช.2 กต. 

 น.ส.สุกัญญา  แก้วเพ็ง ชนะเลิศ 

7 ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative 

น.ส.ปัทมพร 
น.ส.ปรารถนา 
น.ส.จัน

โรมรัน 
โอภาโส 
ธารจันทร ์

 ส.2 กต. 
ส.2 กต. 
ส.2 กต. 

น.ส.สุดารัตน์  ฉิมนิกร ชนะเลิศ 
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ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
Marketing plan” ทกานต ์

8 ทักษะการเขียน 
แผนธุรกิจ 
 
 

น.ส.หนึ่งฤทัย 
น.ส.ยลดา 
น.ส.สุภาวด ี
น.ส.ชิดชนก 
น.ส.ภิญญดา 

สอนวิสัย 
เกตุสวัสดิ ์
ยังธิคุณ 
กุยุค า 
กาบกลางดอน 

 ส.2 กต. 
ส.2 กต. 
ส.1 กจ. 
ส.1 บช. 
ส.1 บช. 

น.ส.ปณิชา  สมุทรสารันต์ ชนะเลิศ 

9 
 

ทักษะการจัดแสดง
สินค้าและบริการลูกค้า 

น.ส.พรนภา 
น.ส.เนตรมณี 
น.ส.สุจิตรา 

เขียวน้อย 
พงษ์เจริญ 
จุลมูล 

ช.3 ธป. 
ช.3 ธป. 
ช.3 ธป. 

 น.ส.ธนพร  งอกค า ชนะเลิศ 

10 
 
 

ทักษะพัฒนา 
ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Commerce) 

นายกีรติ 
นายภูริณัฐ 
 

พรหมวัง 
วรศร ี
 

 ส.2 ธด. 
ส.2 ธด. 

นางสาวจิราพร  ศิริภิรมย ์ ชนะเลิศ 

11 ทักษะการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกจิ 

นายกีรติ 
น.ส.เสาวภาค 
น.ส.ศรัณย์
ภัทร 

ค าทอง 
อินมณ ี
คงทัพ 

ช.2 อภ. 
ช.2 อภ. 
ช.2 อภ. 

 นางนริศรา  ปทะวานิช ชนะเลิศ 

12 ทักษะการออกแบบ
และประกอบอาหาร
ไทยสู่มาตรฐานสากล 

น.ส.รุ่งเรือง 
น.ส.รัตติกาล        

สมบัติพิบูลย ์
มณฑิราช 

 ส.1 อภ. 
ส. อภ. 

ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ช านาญกาญ 

ชนะเลิศ 

๑๓ ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender 

น.ส.หัตถยา 
 

อินทร์น้อย  ส.๑ กร. น.ส.ประภาพร  สุวรรณวิธ ี ชนะเลิศ 
 

๑๔ ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท 
Flair Bartender 

นายสรวิชญ ื บุญกวย ช.๒ กร.  น.ส.ประภาพร  สุวรรณวิธ ี ชนะเลิศ 
 

๑๕ 
 

ทักษะบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

น.ส.ธัญญาศิร ิ
นายบัญญวัต 
น.ส.กีฏภัชร ์

สิงห์ค า 
สุกใส 
นาพิรุณ 

ช.๓ กร. 
ช.๓ กร. 
ช.๓ กร. 

 นางกชกร  ถึงวิสัย ชนะเลิศ 

๑๖ ทักษะการน าเสน
รายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

น.ส.ลวัณรัตน์ 
นายณัฐวุฒ ิ

บุญครอง 
บุญทบ 

ช.๒ ทท. 
ช.๒ ทท. 

 น.ส.สาริษา  โรยทองค า ชนะเลิศ 
 

๑๗ ทักษะการจัดท า
รายการน าเท่ียว 

น.ส.ทัศนีย์ ไพรัตน์  ส.๒ ทท. น.ส.สาริษา  โรยทองค า ชนะเลิศ 
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 2.  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 7 รายการ 

ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะการแข่งขันตอบ

ปัญหาวิชาหนา้ที่
พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

น.ส.ทิพวัลย ์
น.ส.ญาติมา 

จันทเณร 
สินทอง 

ช.3 บช. 
ช.3 บช. 

 น.ส.สุธัญญา  เพชรมณี ชนะเลิศ 

2 ทักษะการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย 
 

น.ส.ไพรดา ไชยประภา  ส.2 กจ. น.ส.เพ็ญพิชยา  อัครธนารักษ์ ชนะเลิศ 

3 ทักษะการประกวดรัก
การอ่าน 

น.ส.จุฬามณี มุกข์น้อย ช.3 บช.  น.ส.ธัญวรัตม์  แสงสวา่ง ชนะเลิศ 

4 ทักษะการประกวด
มารยาทไทย 

นายบุญลอย       
น.ส.บุญจิรา        

เทวบิน 
ลิ้มวิไล ช.2 กต. 

ส.2 ธด. น.ส.มณีรัตน์  สิทธิยากร รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

5 ทักษะการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
หญิง 

น.ส.ดารารัตน์       ขุนมาลี ช.3 บช.  นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ ์ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

6 ทักษะการประกวด
ร้องเพลงไทยสากล 
หญิง 

น.ส.ปิยาภรณ์       ไพรสว่าง  ส.1 บช. นายอภิชาติ  อินทรัตน ์ ชนะเลิศ 

7 ทักษะการประกวด
ร้องเพลงสากล  ชาย 

นายนครินทร์ จุลศักดิ์ ช.3 กต.  นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ ์ ชนะเลิศ 

ระดับภาค ภาคใต ้

 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 11 รายการ 

ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี 

น.ส.อารยา          
น.ส.จิรวรรณ        

คลี่แก้ว 
จันทร์ถา 

ช.3 บช. 
ช.3 บช. 

 น.ส.จีรา  แกลว้กลา้ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 3 

2 ทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญช ี

น.ส.อริษา           
น.ส.ณัฐณิชา        
 

ปลอดภัย 
สัตบรรณ 

 ส.1 บช. 
ส.1 บช. 
 

น.ส.วิภารัตน์  สอนวิสัย 
ชนะเลิศ 

3 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ปิยนารถ ข้อตั้น ข.3 ลข.  น.ส.จีรภา  นาคนนิยม 
นางจุฑามาส  รัตนะพันธ ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

4 ทักษะพิมพอ์ังกฤษ
ด้วยคอมพวิเตอร์ 

น.ส.เปรมยุดา ภักดีโยธา 
ข.3 ลข.  รองชนะเลิศ

อันดับ 3 
5 ทักษะการใช้

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการ
ภายนอก 
 

 
 
น.ส.เนตรดาว 

 
 
เนตรสุวรรณ 
 

  
 
ส.1 กจ. รองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

6 
 

ทักษะการน าเสนอ
ขายสินค้า  

น.ส.เมธิตา 
น.ส.ชวพร 

โต๊ะรามัน 
จินายงค์ 

ช.2 กต. 
ช.2 กต. 

 น.ส.สุกัญญา  แก้วเพ็ง 
ที่ 8 
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ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
“The Marketing 
Challenge” 

นายณรงค์ชัย ภมรนาค ช.3 กต. 

7 
 

ทักษะการเขียน 
แผนธุรกิจ 
 
 

น.ส.หนึ่งฤทัย       
น.ส.ยลดา           
น.ส.สุภาวดี         
น.ส.ชิดชนก         
น.ส.ภิญญดา        

สอนวิสัย 
เกตุสวัสดิ ์
ยังธิคุณ 
กุยุค า 
กาบกลางดอน 

 ส.2 กต. 
ส.2 กต. 
ส.1 กจ. 
ส.1 บช. 
ส.1 บช. 

น.ส.ปณิชา  สมุทรสารันต์ 

ที่ 7 

8 
 
 

ทักษะพัฒนา 
ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Commerce) 

นายกีรติ 
นายภูริณัฐ 
 

พรหมวัง 
วรศร ี
 

 ส.2 ธด. 
ส.2 ธด. 

นางสาวจิราพร  ศิริภิรมย ์

ที่ 8 

9 ทักษะการออกแบบ
และประกอบอาหาร
ไทยสู่มาตรฐานสากล 

น.ส.รุ่งเรือง 
น.ส.รัตติกาล 

สมบัติพิบูลย ์
มณฑิราช 

 ส.1 อภ. 
ส.1 อภ. 

ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ช านาญกาญ 

รองชนะเลิศ  
อันดับ 4 

10 ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender 

น.ส.หัตถยา 
 

อินทร์น้อย  ส.1 กร. น.ส.ประภาพร  สวุรรณวิธ ี
รองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

11 ทักษะการน าเสน
รายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

น.ส.ลวัณรัตน์ 
นายณัฐวุฒ ิ

บุญครอง 
บุญทบ 

ช.2 ทท. 
ช.2 ทท. 

 น.ส.สาริษา  โรยทองค า  
รองชนะเลิศ 

อันดับ 4 
 

 
 2.  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 5 รายการ 

ที ่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแข่งขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแข่งขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะการแข่งขันตอบ

ปัญหาวิชาหนา้ที่
พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

น.ส.ทิพวัลย ์
น.ส.ญาติมา 

จันทเณร 
สินทอง 

ช.3 บช. 
ช.3 บช. 

 น.ส.สุธัญญา  เพชรมณี 

ที่ 8 

2 ทักษะการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย 
 

น.ส.ไพรดา ไชยประภา  ส.2 กจ. น.ส.เพญ็พิชยา  อัครธนา
รักษ์ รองชนะเลิศ  

อันดับ 1 

3 ทักษะการประกวดรัก
การอ่าน 

น.ส.จุฬามณี มุกข์น้อย ช.1 บช.  น.ส.ธญัวรตัม์  แสงสว่าง รองชนะเลิศ  
อันดับ 3 

4 ทักษะการประกวด
ร้องเพลงไทยสากล 
หญิง 

น.ส.ปิยาภรณ์       ไพรสว่าง  ส.1 บช. นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ ์
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

5 ทักษะการประกวด
ร้องเพลงสากล  ชาย 

นายนครินทร์ จุลศักดิ์ ช.3 กต.  นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ ์
ที่ 8 
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ระดับภาค ชาติ 

 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 รายการ 

ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะโปรแกรม

ส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญช ี

น.ส.อริษา 
น.ส.ณัฐณิชา 

ปลอดภัย 
สัตบรรณ 

 ส.1 บช. 
ส.1 บช. 

น.ส.วิภารัตน์  สอนวิสัย 
น.ส.จีรา  แกลา้กล้า ที่ 8 

2 ทักษะพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ปิยนารถ ข้อตั้น ช.3 ลข.  น.ส.จีรภา  นาคนิยม รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

3 ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการ
ภายนอก 

น.ส.เนตรดาว 
 

เนตรสุวรรณ 
 

 ส.1 กจ. นางจุฑามาส  รัตนะพันธ ์

ชนะเลิศ 

4 ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender 

น.ส.หัตถยา 
 

 อินทร์น้อย  ส.1 กร. น.ส.ประภาพร  สุวรรณวิธ ี
ที่ 7 

 2. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 2 รายการ 

ที่ รายการ 
นักเรียนที่เข้าร่วม 

การแขง่ขัน 
ระดับ 

ผู้ควบคุม 
ผล 

การแขง่ขัน ปวช. ปวส. 
1 ทักษะการประกวด 

สุนทรพจน์ภาษาไทย 
น.ส.ไพรดา ไชยประภา  ส.2 กจ. น.ส.เพญ็พิชยา  อัครธนา

รักษ์ 
-- 

2 ทักษะการประกวด 
ร้องเพลงไทยสากล 
หญิง 

น.ส.ปิยาภรณ์ ไพรสว่าง  ส.1 บช. 
นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ ์ -- 

    เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 46  คน 
      2. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค จ านวน 11 คน 
      3. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ จ านวน 2 คน 
    เชิงคุณภาพ : 1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานรางวัล
ระดับสถานศึกษา จ านวน 0 รายการ  
      2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรางวัลและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน
รางวัลระดับจังหวัด จ านวน 24  รายการ 
      3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานรางวัล
ระดับภาค จ านวน 11 รายการ 
      4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานรางวัล
ระดับชาติ จ านวน 2 รายการ 
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      5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานรางวัล
ระดับนานาชาติ จ านวน 0 คน 
   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ได้คัดเลือกผู้ที่มีทักษะ
และสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทั้งใน  ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ เพื่อน าผลการเข่งขันมาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง     จากผลการ
ประกวด และแข่งขันทักษะวิชาชีพมีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
    ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ทั้งระดับ
ปวช. และปวส. ได้ใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานของผู้เรียน จนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างต่อเนื่อง ผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์   

   1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา 
จ านวน 

ผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. 
การบัญชี 128 112 87.50 
การตลาด 38 29 76.32 
ธุรกิจค้าปลีก 36 28 77.78 
การเลขานุการ 28 18 64.29 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 158 117 74.05 
การโรงแรม 72 50 69.44 
การท่องเที่ยว 26 16 61.54 
อาหารและโภชนาการ 53 36 67.92 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 0 

คหกรรมศาสตร ์ 2 0 0 

รวมระดับ ปวช. 542 406 74.91 
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวน 

ผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวส. 
การบัญชี 94 92 97.87 
การตลาด 43 38 88.37 
การจัดการส านักงาน 41 36 87.80 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 114 102 98.47 
การโรงแรม 36 32 88.89 
การท่องเที่ยว 10 8 80.00 
อาหารและโภชนาการ 7 5 71.43 

รวมระดับ ปวส. 345 313 90.72 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 887 719 81.06 

 
    เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 719 คน 
จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 887 คน จ าแนกเป็น 

 ระดับปวช. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 406 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
542 คน คิดเป็นร้อยละ 74.91  

 ระดับปวส. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 313 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
345 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 

    เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 81.06 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
    ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
(Drop out)  คิดเป็นร้อยละ 1.08 จากจ านวนผู้เรียนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2564  จ านวน 2,040 คน 
ของผู้เรียนให้มีจ านวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วิทยาลัยอ่ืนๆ 

   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม โดย
การด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
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    1) โครงการ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด (ออนไลน์) 
    2) โครงการอาชีวศึกษาร่วมใจสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา 
    3) โครงการไหว้ครู 
    4) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
    5) โครงการสวนพฤษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ออนไลน์) 

    เชิงปริมาณ : มีผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2,040 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก 
ภูมิ ใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม     
    ผลสะท้อน : สถานศึกษามีกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการ To 
Be number one (ออนไลน์) โครงการ อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงวันไหว้ครู 
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ โครงการสวนพฤษศาสตร์ และวันส าคัญต่างๆ 
ส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม 
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
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   1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา
จากปีที่ผ่านมา มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัต
ลักษณ์มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับสาขางานให้เป็นที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ 

สาขาวิชา 

จ านวน 
ผู้เรียนแรก

เข้า 
ของรุ่น 

ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ 

มีงานท าในสถาน
ประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี รวมท้ังสิ้น 
ไม่มีงานท าประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. 

การบัญชี 114 1 0.88 1 0.88 111 97.37 113 99.12 1 0.88 

การตลาด 37 2 5.41 - - 34 91.89 36 37.30 1 2.70 

ธุรกิจค้าปลีก 12 4 33.33 - - 8 66.67 12 100.00 - - 

การเลขานุการ 19 - - - - 16 84.21 16 84.21 3 15.79 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 102 5 4.90 2 1.96 95 93.14 102 100.00 - - 

การโรงแรม 35 - - 1 2.86 33 94.29 34 97.14 1 2.86 

การท่องเที่ยว 10 - - 3 30.00 7 70.00 10 100.00 - - 

อาหารและโภชนาการ 34 2 5.88 4 11.76 28 82.35 34 100.00 - - 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - - - - - - - - - - - 

คหกรรมศาสตร์ - - - - - - - - - - - 

รวมระดับ ปวช. 363 14 3.886 11 3.03 332 91.46 357 98.35 6 1.65 

ระดับชั้น ปวส. 

การบัญชี 97 7 7.22 9 9.28 78 80.41 94 96.91 3 3.09 

การตลาด 29 10 34.48 1 3.45 18 62.07 29 100.00 - - 

การจัดการส านักงาน 66 17 25.76 8 12.12 39 59.09 64 96.97 2 3.03 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 76 7 9.21 11 14.47 58 76.32 76 100.00 - - 

การโรงแรม 17 7 41.18 4 23.53 5 29.41 16 94.12 1 5.88 

การท่องเที่ยว 21 1 4..76 12 57.14 7 33.33 20 95.24 1 4.76 

อาหารและโภชนาการ 8 - - 2 25.00 6 75.00 8 100.00 - - 

รวมระดับ ปวส. 314 49 15.61 47 14.97 211 67.20 307 97.77 7 2.23 
รวมระดับ  

ปวช. และ ปวส. 
677 63 9.31 58 8.57 543 80.21 664 98.08 13 1.92 

    เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.3 และ ระดับปวส.2   ปีที่
ผ่านมา มีจ านวนทั้งสิ้น 677 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 
664 คน คิดเป็นร้อย 98.08 จ าแนกตามระดับ ดังนี้ 

      1) ระดับปวช.3 ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 363 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 98.35   
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      2) ระดับปวส.2 ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 314 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 97.77 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร้อยละ 9.31 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 8.57 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อภายใน ร้อยละ 80.21 

    เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. และปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 98.08 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้ได้รับ
ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

2) จุดเด่น 
 ด้านความรู้ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ด าเนินการให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าทดสอบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพโดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 99.32 

ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ ท าให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จ านวน 10 ธุรกิจ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
ทุกสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในแต่ประเภทการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้ความส าคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพให้กับผู้เรียน 

มีการติดตามดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน จัด
ชั่วโมงโฮมรูม เพ่ือให้ผู้เรียนพบกับครูที่ปรึกษา โดยท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาถึงร้อยละ 81.06 มีการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด มีผลการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับภาคภาคใต้สถานศึกษาขนากใหญ่ และองค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่ม
จังหวัด ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคใต้ การมีงานท าและ
การศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่สามารถเข้าท างานและศึกษาต่อทั้งจาก
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ภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 98.08 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 

 
3) จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานในระยะยาว 

2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผู้เรียนผ่านครูที่ปรึกษา รวมถึงการแนะแนว
ศึกษาต่อ และลงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
4) ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจอย่างเป็นระบบ จนท าให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. สถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ท าให้
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที่ปรึกษามีการสะท้อนข้อมูลไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     เชิงปริมาณ : มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการ
และขั้นตอนของการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีผลการประเมินตามข้อ 1) ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการ  4) มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนา และ 5) มีการติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับ ปวช. จ านวน 9 
สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 9 สาขาวิชาและในระดับ ปวส. จ านวน 7 สาขาวิชา จากจ านวน
สาขาวิชาทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา 
     เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการด าเนินการตามการประเมินที่
ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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     ผลสะท้อน  : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานที่ตลาดแรงงานก าหนด และได้รับการยอมรับและยกย่องจากสถาน
ประกอบการ 

    1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
    การด าเนินงาน 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา  โดยได้ครูผู้สอน
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน และ
สถานประกอบการ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไปที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
    ผลสัมฤทธิ์ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. 9 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา และในระดับ ปวส. 7 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา 
     เชิงคณุภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งมีครูที่พัฒนาหลักสูตรรายวิชา จ านวน 66 คน 
จากจ านวนครูทั้งสิ้น 72 คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของจ านวนสาขาทั้งหมดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน     
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
     เชิงปริมาณ : มีครูผู้สอนที่จัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จ านวน 
72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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     เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีผลการ
ประเมินตามข้อ 1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ 2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL , Active Learning ,STEM 
Education , RBL เป็นต้น 4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
และสมรรถนะรายวิชาที่ก าหนด มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สถานประกอบการ 
หน่วยงานและองค์กรภายนอก ยอมรับและยกย่องคุณภาพของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลายเข้าร่วม
ประกวดกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างสร้างสรรค์ 

    1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ตารางที่ 4.6 ผลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 

แผนกวิชา 
จ านวนครู 

 

ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

จ านวน ร้อยละ 

การบัญชี 11 11 100 
การเลขานุการ 7 7 100 

การตลาด 8 8 100 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 12 100 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 6 100 

อาหารและโภชนาการ 6 6 100 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 2 100 

คหกรรมศาสตร ์ 1 1 100 

สามัญสัมพันธ์ 19 19 100 

รวม 72 72 100 
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     เชิงปริมาณ : ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จ านวน 72 คน จาก จ านวนครูทั้งหมด 72 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100  
     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนๆเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้ เรียน บริบทของ
สถานศึกษา สังคม ชุมชนนโยบายของรัฐ และสภาพแวดล้อม ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เกิดองค์ความรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา 

    1.3) การจัดการเรียนการสอน 
     การด าเนินงาน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการ
เรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
     1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน โดยการเสนออัตราต าแหน่งที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีอัตราที่ต้องการจะ
พิจารณาจัดจ้างครูพิเศษสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้ก าหนดวันส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละภาคเรียน 
     3) วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ทุกสาขาวิชา 
     4) ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ รายวิชาต่อ
ภาคเรียนและเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น และมีการรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน 

     เชิงปริมาณ : 1) มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 72 คน จาก
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คนคิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกเป็นดังนี้ 
     สาขาวิชาบัญชี มีครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน    11  คน จาก 
จ านวนทั้งหมด 11  คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 100 
     สาขาวิชาการตลาด มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 7 คน จาก
จ านวนทั้งหมด 7  คน คิดเป็นร้อยละ 100  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา ที่สอน จ านวน 
12 คน จากจ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     สาขาวิชาการโรงแรมฯ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 6 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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     สาขาวิชาการจัดการส านักงาน มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสอนจ านวน 9 
คน จากจ านวนทั้งหมด 9  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา ที่สอน 
จ านวน 6 คน จากจ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 3  คน 
จากจ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
     สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม สาขาวิชาที่สอน จ านวน 19 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       2) มีครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จ านวน 72 
คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       3) มีครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 72 คน จากจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมด 72 คนคิดเป็นร้อยละ 100  
       4) มีครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  
       5) มีครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จ านวน 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจ านวนครูทั้งหมดเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ได้รับ
รางวัลจากการประกวดและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติจนเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ 

    1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     การด าเนินการ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน น าเอาหลักการและกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจที่
เหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความมุ่งม่ันตั้งใจและมีความสุขในการเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
และการดูแลแนะแนวผู้เรียนของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยให้
ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือผู้เรียนที่ปรึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการศักยภาพ และ
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หาแนวทางในการดูและช่วยเหลือและแนวผู้เรียนที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคและ
การบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและเกิดองค์
ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     เชิงปริมาณ : 1) ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 72 คน 
จากจ านวน\ครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       2) ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลเอกสารประจ าชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 72 คน  จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       3) ครูผู้สอนมีการใช้ เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จ านวน 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       4) ครูผู้สอนมีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
จ านวน 72 คนจากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       5) ครูผู้สอนมีการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 
จ านวน 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
     เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามประเด็นที่ก าหนด      
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีบทบาทหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
เพ่ือให้มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนในที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา  มี
การสร้างกระบวนการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมทั้งกระตุ้นเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลผ่านบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา ความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการ
คิดและทักษะการด าเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนประจ าวิชา หน่วยงาน
องค์กรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพของครู 

    1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
     การด าเนินงาน 
     1) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งใน
รูปแบบของการอบรม การประกวดและการแข่งขัน ศึกษาดูงานแหล่งรู้ในหน่วยงานองค์กร และสถาน
ประกอบการ 
     2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ในการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
     3) มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC ประกาศจัดตั้งกลุ่ม จัดชั่วโมง 
PLC ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ในตารางสอนของครูผู้สอนทุกคน 
     5) มีการจัดท าวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้น
เรียน 
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     เชิงปริมาณ : 1) จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ 72 คนจากจ านวนครูทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       2) จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อ
ปี 72 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
       3) จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ  
100  
       4) จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 72 คนจากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       5) จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 72 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
     เชิงคณุภาพ : สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
เฉลี่ยร้อยละ 100 ของครูผู้สอนทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และมี
การเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และมีการน าผลการ
พัฒนาตนเองใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงต้องจัดท าผลงานหรือนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของ
ครผูู้สอนในสาขาวิชาชีพ 

    1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
    การด าเนินงาน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ
สถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ท าให้ครูสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการ
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก มีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งเสริมทักษะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการ
สอนโดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ไว้ประจ าห้องเรียนเพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
     3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
     เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 
ห้อง ห้องทฤษฏีมีWIFI อย่างทั่วถึง จ านวน 64 ห้อง รวมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ จ านวนทั้งหมด 
85 ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 85 ห้อง      คิดเป็นร้อย
ละ 100 
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     เชิงคณุภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สืบค้นข้อมูล และครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก  

   4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     การด าเนินงาน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     1) มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 9 ด้าน ได้แก่  
      (1) ข้อมูลทั่วไป  
      (2) ข้อมูลบุคลากร  
      (3) ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
      (4) ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน  
      (5) ข้อมูลงบประมาณ  
      (6 )ข้อมูลครุภัณฑ์  
      (7) ข้อมูลสถานประกอบการ  
      (8) ข้อมูลอาคารสถานที่  
      (9) ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม และตลาดแรงงาน 
    2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ 1) เว็บไซต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร www.cpvc.ac.th  2) ระบบ RMS วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 3) V-COP 
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 4) เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 5) E-MAIL 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 6) ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 
    3) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    4) มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปี 2564 อยู่ใน
ระดับ 𝒙   = 4.19 ระดับความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมาก 
    5) ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่
การดท าโครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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    เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาตามข้อ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
บริหารจัดการศึกษา 2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ 3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผู้บริหารสถานศึกษามี
การน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชน์คุ้มค่า สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา 

   1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่ได้การ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100  ได้แก่           
       1) ห้องปฏิบัติการบัญชี มีสื่อและอุปกรณ์ให้บริการเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
       2) ห้อง Mini English Program (MEP) มีสื่อและอุปกรณ์ให้บริการ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
       3) ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทยมีสื่อและอุปกรณ์ให้บริการเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  
       4) ห้องเรียนอัจฉริยะ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       5) ห้องปฏิบัติการแผนกโรงแรม 
       6) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แผนกอาหารและโภชนาการ 
       7) สถานวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
       8) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา 
ค้นคว้า ของบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ผู้สนใจ  ห้องสมุด 
    เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 
1,2,3,4,5 ข้อ 1) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์มและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรง
ฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 3) สถานศึกษา
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรง
ฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง เรียนรู้โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
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เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  5) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่ งเรียนรู้โรงฝึกงาน 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียน เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดาวกในการ
บริการผู้ เรียนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อการพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

   1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
    เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้  
       1) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษาได้แก่ 
ระบบส่งก าลังระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม สภาพวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย  
       2) มีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
       3) ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  
       4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   
       5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
    เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการด าเนินการและมีผลการประเมินตาม
การประเมิน ๕ ข้อ ตามกระบวนการข้างต้นมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา 
น้ าดื่มเพียงพอต่อความต้องการ มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ าระบบก าจัดขยะที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมี
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : องค์กร  หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง ให้ การยอมรับต่อการ พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในวิทยาลัยฯ 
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   4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
    เชิงปริมาณ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการส าหรับ
ผู้เรียนและบุคลากรได้ค้นคว้าที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
หรือผู้สนใจ ใช้บริการหาความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ดังนี้ 
       1) มีการพัฒนาระบบการสืบค้นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพียงพอ สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
       2) มีการส ารวจความต้องการหนังสือของแต่ละแผนกวิชา เพ่ือจัดหา
และคัดเลือก ต าราเอกสารทางวิชาการ ที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาใช้
บริการ 
       3) มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา 
ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้สอนใจ 
       4) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
    เชิงคุณภาพ : 1) มีแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง 
       2) ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการศึกษาค้นคว้า ของครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนโดยสามารถสืบค้นเนื้อหา ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   
       3) มีหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัย ส าหรับ ครูบุคลากร
ทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองที่
สะดวก รวดเร็ว 
       4) ผู้เรียนเข้าใช้บริการ ร้อยละ 89.23 (มีการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ) 
        5) ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล ของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : ผู้เรียนใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีต่อการบริการ
ของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนพัฒนากระบวนการท างานที่ได้รับหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมัยน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
องค์กรหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและยกย่องกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้เรียนมี
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
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   5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
    เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานของ
สถานศึกษา ได้แก่ 1) ความเร็วอินเทอร์เน็ต CAT 1000/1000 Mbps 2) ความเร็วอินเทอร์เน็ต 
UniNet 1000/1000 Mbps 3) ความเร็วอินเทอร์เน็ต True Move 100/100 Mbps  
    เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษากับข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในการให้บริการผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ประหยัดเวลา และเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
    1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสาขาวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จ านวน 16 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี จ านวน 7 สาขาวิชา ซึ่งมีจ านวนผู้เรียนศึกษาระบบทวิภาคี 288 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.75 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาก าหนด 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีขั้น
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีสถานประกอบการที่ร่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีจ านวน 137  สถานประกอบการ    
     เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีจัดท า
แผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอน
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู้เข้าเรียนโดยวิธีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์การท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง ก่อนส่งนักศึกษา
ไปสถานประกอบการ มีการท าสัญญาการฝึกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือ
ชี้แจงและท าความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองถึงแนวปฏิบัติต่างๆ และมีการตรวจความเรียบร้อย
ของนักศึกษาทุกคนก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึก จัดการเรียน
การสอนหรือการฝึกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ สอนตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งครูนิเทศการเรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มี
ตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และให้ครูผู้สอนไปนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการวัดและ ขั้นที่ 5 
ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและสถานประกอบการทุกปีการศึกษา 
 
2) จุดเด่น 
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขาวิชา จากจ านวน
ทั้งหมด 9 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 7 สาขาวิชา จากจ านวน
ทั้งหมด 7 สาขาวิชา มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ที่เน้นเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามเกณฑ์ก าหนด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC คิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ 

ด้านการบริหารจัดการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
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แหล่งเรียนรู้โรงฝึกงาน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมุ่งเน้นในการน านโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจ านวน 7 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชามีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน 
3) จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและร่วมกับมือ
กับสถานประกอบการอย่าสม่ าเสมอทุกปี 
4) ข้อเสนอแนะ 

สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนพัฒนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นให้ทุกสาขาวิชาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  

    1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    การด าเนินงาน 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการด าเนินการบริหารด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล ด้านแผนงานโครงการ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษา
การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าแนวคิด 
สภาพปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ครูและบุคลากร ท าให้วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนการใช้ทรัพยากรทางการบริหารในด้านต่างๆอย่างคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด และวิธีการจัดการที่เหมาะสม ตลอดจนการน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
สถานศึกษา 
     2) ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการ
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด  เช่น การพิจารณาให้
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ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่
ส าคัญของสถานศึกษา 
     เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100   
     เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 5) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีบริหารจัดการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

    1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
     เชิงปริมาณ : 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร 
       2) มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯได้ส่งคุณครูเข้ารับการฝึกอบรมใน
หน่วยงานต่างๆ 
       3) มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้ เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในระดับปวช. 
จ านวน 9 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับปวส. 
จ านวน 7 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 7 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
       4) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(เช่น งบประมาณทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯ) ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานองค์กร
ภายนอก  
       5) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ 1) สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ๒) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) สถานศึกษามี
การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ
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อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมคี่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมทันสมัย ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา  

    1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจ านวน 6  โครงการ 
     เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้จัดโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน ซึ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีมและกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มที่ให้บริการวิชาการวิชาชีพ รวมทั้งท าประโยชน์ให้กับชุมชนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตสาธารณะเป็นผู้ให้และบริการผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 1) ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน 2) นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการให้บริการ
วิชาชีพกับชุมชนในพ้ืนที่ 3) นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ท าประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม 4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพพร้อมแหล่งปฏิบัติงานจริง               
5) ประชาชน และชุมชนได้รับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพใน
ท้องถิ่น 6) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 7) ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
     ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน   
มีจิตอาสาและสนับสนุนกิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาชีพ ส่งผลให้ชุมชน สังคม องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและยกย่องในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมี
จิตอาสาของผู้บริหาร ครูบุคลากร และผู้เรียน และให้ความไว้วางใจในการบริการในงานส าคัญและพิธี
การที่ส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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  4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  

    1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
จ านวน 283  ชิ้น 
     เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ ได้รับจากการประกวด นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     รางวัลระดับสถานศึกษา 
      - โครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน  9 รางวัล 
     รางวัลระดับจังหวัด 
      - สิ่งประดิษฐ์         จ านวน  4 รางวัล 
     รางวัลระดับภาค  
      - สิ่งประดิษฐ์           จ านวน  0 รางวัล 
    รางวัลระดับชาติ   
     - ไม่มีรางวัล   จ านวน  0 รางวัล 
    รางวัลระดับนานาชาติ  
     - ไม่มีรางวัล   จ านวน  0 รางวัล 
    เทียบได้กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
    ผลสะท้อน : ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยได้ถูกน าไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเผยแพร่โดย
การน าเสนอผลงานดังกล่าวเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 
    
2) จุดเด่น 

ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมุ่งพัฒนาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือ

ของบุคลากรในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประกอบการ ชุมชน สมาคมครู
ผู้ปกครอง เพ่ือระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เรียนมีจิต
อาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและสะท้อนออกมาเป็น
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
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  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงและมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 4 ชิ้นงาน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศในระดับจังหวัด ซึ่งได้ท าไปใช่ประโยชน์ในระดับชุมชน เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการชุมชน อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 5 บท ของครูผู้สอนทุกปี
การศึกษา 
3) จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกแผนกวิชา สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ เพ่ือเข้าร่วม
ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ 
4) ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับสาขางาน 
 2. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ด้านความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชพี 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช ้

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) /25  92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 95 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 95 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

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

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 70 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัติที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

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

2 5 10 

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

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

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

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 45 100.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 9 9 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100)/ 15 60.00 
ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

 ตารางที่ 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 99.09 

 ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

 ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 90 

 ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

 ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

 ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

 ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

 ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 

 ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

 ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.35 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของ

สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม
  

 ( ไม่มี )          
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายใน 

 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการบริหารจัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะ
แนวผู้เรียน 

4. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหาร
จัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษา  

2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองและ
คัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

6. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ศูนย์
วิทยบริการและห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการและห้องสมุด 

4. โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม) 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการส ารวจความพร้อมของสถาน

ประกอบการหน่วยงาน องค์กรในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษา 

2. โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

2. โครงการส่งสริม และพัฒนาสร้างทักษะที่
จ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 

3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอน 

2. โครงการจัดท าประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดในระดับอาชีวศึกษา จังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ก 

ผลงานดีเด่น ประจ าปกีารศึกษา 2564
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัด ชุมพร ระนอง และ
สุราษฏร์ธานี สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่าง
วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดตรัง 
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เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้แก่  นางจิราภร อเนกศุ
ภพล คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 81 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ระดับจังหวัด ให้แก่ นางสิรีพร เส็นติหยะ ครู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 นางจิราภร อเนกศุภพล ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางจิราภร อเนกศุภพล ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2564  ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางจิราภร อเนกศุภพล ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม Classic Bartender 
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นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานสุนทรพจน์ภาษาไทย 
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นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
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นางสาวจีรภา นาคนิยม ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
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นางจุฑามาส รัตนพันธ์ ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
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นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูฝึกสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ร้องเพลงไทยสากลหญิง 

 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 91 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจินดาภรณ์ พรหมวิเชียร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับ
รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563      รับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
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นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์พิมล นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี โดยเก็บเงินคืนเจ้าของ จ านวน 100,000 บาท สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
บุคคลต้นแบบ จังหวัดชุมพร ( Role Model) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
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    1. นายภูริณัฐ วรศร ี2. นายกีรติ พรหมวัง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวจิราพร ศิริภิรมย์ 
 
 



 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 94 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวอารยา คลี่แก้ว 2. นางสาวจิรวรรณ จันทร์ถา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวจีรา แกล้วกล้า 
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1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงินใน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย 
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นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสว่าง  นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ทักษะพ้ืนฐานประเภทไทยสากลหญิง การประกวดร้องเพลงไทยสากล 
หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยวเพลงประกวด : สุดฤทธิ์สุดเดช ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ และนายอภิชาติ อินท
รัตน์ 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดารารัตน์ ขุนมาลี นักเรียนระดับชั้นปวช.3/2 สาขางานการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ทักษะพ้ืนฐานประเภทไทยลูกทุ่งหญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว เพลงประกวด : น้ าตาโนราห์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ และนายอภิชาติ อินท
รัตน์ 
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นายนครินทร์ จุลศักดิ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดร้องเพลง ทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 
เพลงประกวด : All about that bass ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ และนายอภิชาติ อินทรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

   

 1. นางสาวชวพร จินายงค์  2. นางสาวเมธิตา โต๊ะรามัน 3. นางสาวน้ าทิพย์ สังวรกาญจน์ 4. 
นายณรงค์ชัย ภมรนาค ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 ธ.ค. 2564 
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวสุกัญญา แก้วเพ็ง 
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นางสาวจุฬามณี มุกข์น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรักการ
อ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 
2564 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง 
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นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสว่าง นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท 
เดี่ยว ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อม โดย ครูอภิชาติ อินทรัตน์ และครูธนา
ยุทธ แสงประดิษฐ์         
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นางสาวไพรดา ไชยประภา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/3 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรังควบคุมและ
ฝึกซ้อมโดย ครูเพ็ญพิชยา  อัครธนารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขางานการเลขานุการ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูจีรภา นาคนิยม และครูจุฑามาส 
รัตนะพันธ์ 
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นางสาวเนตรดาว เนตรสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการจัดการส านักงานได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ 
ปวส. ประเภท เดี่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อม
โดย ครูจีรภา นาคนิยม และครูจุฑามาส รัตนะพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเปรมยุดา ภักดีโยธา นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
4 การเลขานุการทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว  งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูจีรภา นาคนิยม และครูจุฑามาส 
รัตนะพันธ์ 
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นางสาวหัทยา  อินทร์น้อย นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท 
เดี่ยว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง เดี่ยวควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครู
ประภาพร สุวรรณวิธี 
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1. นางสาวอารยา คลี่แก้ว 2. นางสาวจิรวรรณ จันทร์ถา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  

การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวจีรา แกล้วกล้า   
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1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา สัตบรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การ

แข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัย
การอาชีพตรัง จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย 
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นางสาวเนตรดาว เนตรสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการจัดการส านักงานได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท 
เดี่ยว ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านภาคเหนือควบคุมและฝึกซ้อม
โดย ครูจีรภา นาคนิยม และครูจุฑามาส รัตนะพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขางานการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านภาคเหนือควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูจีรภา นาคนิยม 
และครูจุฑามาส รัตนะพันธ์ 
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1. นางสาวอริษา ปลอดภัย 2. นางสาวณัฐณิชา สัตตบรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

เหรีญทองแดง ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยพณิชย
การบึงพระพิษณุโลกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ประเภท เดี่ยว ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
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ภาคผนวก 
ข 

ประมวลภาพการด าเนนิงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประมวลภาพ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ และทีมงานประจ าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
น าเสนอแฟ้มผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ต่อคณะกรรมการนิเทศ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 ) 

ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขุมพร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 110 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 111 

  

 

ประมวลภาพ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ และทีมงานประจ าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
น าเสนอแฟ้มผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ต่อคณะกรรมการนิเทศ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2 ) 

ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขุมพร 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 112 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 113 

  

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 114 
 

ภาคผนวก 
ค 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียน  

 
การสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้น ปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ควบคุมการฝึกงาน ในรูปแบบออนไลน์ 
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โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
รูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ English Camp 
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โครงการพัฒนาหลักสูตร Mini English Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมและทดสอบผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบออนไลน์ 
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การประชุมครูที่ปรึกษาและคณะครูผู้เกี่ยวข้องในการฝึกงาน 2/64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี  
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาด ระดับสถานศึกษา 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2564  
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
รายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่  1/2564  
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การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ด้านการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน - PA 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับชั้นปวช.  
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชองคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ชุมพร ปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้  
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ประมวลภาพ 
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกก าลังสองเพื่อปลดล็อกรับเปลี่ยนเปิดกว้าง ปรับ
ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาตอบโจทย์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนสายอาชีพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการ

อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรียาภัย  
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ประชุมหัวหน้าแผนกสัปดาห์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯระดับอศจ.ชุมพร ปีการศึกษา2564 
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โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้านกาแฟ Ropatta ชุมพร 

และร้าน A’10’s Style วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565 -2568 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ประชุมพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ จ.ชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา 
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นิเทศ ก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
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ประมวลภาพ 
ด้านความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการศึกษา 

การประชุมการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องฯ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.บ้านนา ปีงบประมาณ 2564 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 

 

จิตอาสา ๙๐๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ที ่ 357  /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 
**************************************** 

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

   ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ วิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่

1) ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 

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

3) ก าหนดนโยบาย แนวคิดให้ค าปรึกษา ประสานงาน และอ านวยความสะดวกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 /1) นาย..... 
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1) นายอ านวย นวลจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร       ประธานกรรมการ 
2) นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      กรรมการ 
3) นางเมธาวดี มณีนิล   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา    กรรมการ 
4) นายจิรพงษ์ โลพิศ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
5) นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการและเลขานุการ 
6) นางจิราภร  อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

2561 
2) ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม

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

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

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

ยุทธ์ของแผนกวิชา/งานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีผลการด าเนินงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

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

1) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา    ประธานกรรมการ 
2) นางสาวมณีรัตน์  สิทธิยากร    กรรมการ 
3) นางสาวสาริษา  โรยทองค า   กรรมการ 
4) นางสาวเรียม   ทั่งสวัสดิ์    กรรมการ   
5) นางสาวรุ่งอรุณ  นุชยา     กรรมการและเลขนุการ   

/5) คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา 

1) นางปนัดดา   โชติกวนิช     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจรินทร์ยา   ยวงนาค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7) นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางศิริรัตน์   เสวรันต์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

  ๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

    ค าอธิบาย  

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

    การประเมิน  

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

    ๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

/ประเทศไทย..... 
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ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด  

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

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

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางอรอุมา     แดงมณีกุล  ประธานกรรมการ 
2) นายกิจติพงศ์     บู้หลง    กรรมการ 
3) นางกองแก้ว     ลอวิดาล   กรรมการ 
4) นางจุฑาพร     ทองใหม ่   กรรมการ 
5) นางสาวจิราพร    ศิริภิรมย์   กรรมการ   
6) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์   ช านาญการ  กรรมการ   
7) นายอภิชาติ     อินทรัตน์   กรรมการ   
8) นายธนายุทธ     แสงประดิษฐ์  กรรมการ   
9) นายฐปนวรรธณ ์    ประพฤติ   กรรมการ   
10)  นางสาวจันทิมา    ส าราญอินทร์  กรรมการ 
11)  นางสาวสุดารัตน์   ฉิมนิกร   กรรมการ 
12)  นางสาวรัชนก    หรหมมิตร   กรรมการ 
13)  นางสาวบุษกร    พุ่มสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1) นางสาวจันทมิา    ส าราญอินทร์  แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์    ฉิมนิกร   แผนกวิชาการตลาด 

/3) นายฐป..... 
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3) นายฐปนวรรธณ ์    ประพฤติ   แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางอรอุมา     แดงมณีกุล  แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายอาทิตย์     เกิดเขาทะลุ  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์    ฤทธิเกษร   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์   รักษามั่น   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว     ลอวิดาล   แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวมณีรัตน์    สิทธิยากร   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

1) นางสาวปณิชา   สมุทรสารันต์   ประธานกรรมการ 
2) นางจิราภร    อเนกศุภพล   กรรมการ 
3) นางณัฐวรรณ    แสงสวี     กรรมการ 
4) นางสาวจีรา    แกล้วกล้า    กรรมการ   
5) นางจุฑาพร    ทองใหม ่    กรรมการ   
6) นางเสาวลักษณ์   ฤทธิเกษร    กรรมการ   
7) นางสาวสุลัดดา   บุญม ี     กรรมการ  
8) นางนภัสศรัณย์   รัตนพันธ ์    กรรมการ  
9) นางสาวนริศรา   ปทะวานิช    กรรมการ 
10)  นางสาววิมล    สุพรรณดิษฐ   กรรมการ 
11)  นางสาวรัชนก   พรหมมิตร   กรรมการ 
12)  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร    กรรมการ  
13)  นางยุพเยาว์    เงินทองรัตนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

/คณะกรรม..... 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 138 
 

     
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางสาวจีรา    แกล้วกล้า    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์   ฉิมนิกร    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา     กลับวิหค    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวจิราพร   ศิริภิรมย์    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร    ทองใหม ่    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว        
6) นางเสาวลักษณ์   ฤทธิเกษร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์  รักษามั่น    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว    ลอวิดาล    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางณัฐวรรณ    แสงสวี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 139 
 

     
 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายพงศ์ยุทธ   อุดมศักดิ์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวจริยา   จันทร์แดง     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7) นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางภาวินี    พรหมบางญวน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 
 ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     ค าอธิบาย 

    สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือหน่วยงานอื่นๆท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

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

/5. ผู้เรียน..... 
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    ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวจิราพร  ศิริภิรมย์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวจริยา   จันทร์แดง     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

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

/- ผู้เรียน..... 
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      - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
     การประเมิน 

    ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ์    กรรมการ 
3) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     กรรมการ 
4) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง    กรรมการ 
5) นางสาวณภัทร  พรอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก   พรหมมิตร    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

   

 

 

 

 

 
/1.7 ผลการทด..... 
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   ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     ค าอธิบาย 

    จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตาม
ระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

   การประเมิน 
    ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ์    กรรมการ 
3) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     กรรมการ 
4) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง    กรรมการ 
5) นางสาวณภัทร  พรอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์   แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7) นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1) นางภาวินี    พรหมบางญวน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 
 
 
 
 
 

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางศิริรัตน์   เสวรันต ์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์    กรรมการ 
4) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ  
5) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ  
6) นางสาวกานดา  พรหมจรรย์    กรรมการ   
7) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     กรรมการ   
8) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     กรรมการ  
9)  นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     กรรมการ 
10)  นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     กรรมการ 
11)  นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     กรรมการ 
12)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     กรรมการ 
13)  นางสาวสุกัญญา  แก้วเพ็ง     กรรมการ      
14)  นางสาวดลกมล  สะอาดอุบล    กรรมการและเลขานุการ                 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุดารัตน์  ฉิมนิกร     แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางนภัสศรันย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวณัฐวดี  ศรีมหาดไทย    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางศิริรัตน์   เสวรันต์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
/คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
     การประเมิน  
     2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
      1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
      ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร  
      ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  
      ๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา  
      ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
1) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
2) นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    แผนกวิชาการเลขานุการ 
3) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
4)  นางสาวจริยา   จันทร์แดง     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
5) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
6)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
7) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
8) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

/คณะกรรม..... 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 145 
 

     
 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห์     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางจิราพร   ศิริภิรมย์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวจริยา   จันทร์แดง     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางปริสา    ทวี       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 
/2.2 การจัด..... 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 146 
 

     
 

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

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

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

/2.2 การจัด..... 
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   ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที ่๒๑  
     2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
     การตรวจสอบข้อมูล  
      1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
      2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางจรรยา   จรเสมอ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต ์   แผนกวิชาการตลาด 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายพงศ์ยุทธ   อุดมศักดิ์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 
 
 
 
 
 

/ด้านที่ 3..... 
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ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.๑ ครูผู้สอน  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน  

     ค าอธิบาย  
      ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  

     การประเมิน 
      ๑. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
      ๒. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 
      ๓. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      ๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน 
      ๕. รอยละของครูผูสอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางพิมสิริ    อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางอรสา    โรยภิรมย์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 /คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน  
     ค าอธิบาย  
      ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  
     การประเมิน  
      ๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
      2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 
      3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
      ๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  
      5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางปนัดดา   โชติกวนิช     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    แผนกวิชาการตลาด 
3)  นางนภัสศรัณย์  รัตนพันธ ์     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวศศิพมพ์  จิตรจ านอง    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายกิจติพงศ์   บู้หลง      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

/คณะกรรม..... 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 | 150 
 

     
 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

1) นางพิมสิริ    อู่มาลา     ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
3) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    กรรมการ 
4) นางสาวสุพัตรา  สายกลิ่น     กรรมการและเลขานุการ  

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1)  นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    แผนกวิชาการตลาด 
3) นายฐปนวรรธณ ์  ประพฤติ     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4)  นางพิมสิริ    อู่มาลา     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑามาส   ทองใหม ่     แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ                        
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9)  นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 

 /คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์    ประธานกรรมการ 
2) นางยุพเยาว์   เงินทองรัตนกุล   กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 
1) นางสาวจีรา   แกล้วกล้า     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจรินทร์ยา   ยวงนาค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวณัฐวดี  ศรีมหาดไทย    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางปริสา    ทวี       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 
/คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
   ๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
    ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     ค าอธิบาย  
      ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  
     การประเมิน  
      1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
      2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
      3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
      4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 
5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายอรรถนันท ์  บัวจีน      กรรมการ 
7) นายพงศ์ยุทธ   อุดมศักดิ์     กรรมการ   
8) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    กรรมการ   
9) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาววิมล   สุพรรณดิษฐ    แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายอรรถนันท ์  บัวจีน      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7) นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

/8) นางกอง..... 
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8) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9)  นายภาคภูมิ   ทวิชศรี     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

/คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางกุสุมา    ปิ่นสุภา     กรรมการ 
4) นางจิราภร   อเนกศุภพล    กรรมการ 
5) นางวรรษยา   บุญนรากร    กรรมการ 
6) นางกชกร    ถึงวิสัย      กรรมการ   
7) นางจุฑาพร   ทองใหม ่     กรรมการ   
8) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     กรรมการ   
9) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      กรรมการ 
10)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     กรรมการ  
11)  นางสาวสุกัญญา  แก้วเพ็ง     กรรมการ  
12)  นางสาวธนพร  งอกค า      กรรมการ 
13)  นางสาวอัญชลีพร จิตบรม     กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางจิราภร   อเนกศุภพล    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุกัญญา  แก้วเพ็ง     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางสาวจีรภา   นาคนิยม     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางกชกร    ถึงวิสัย      แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวสุลัดดา  บุญม ี      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวมณีรัตน์  สิทธิยากร     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

    คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

   4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
     การประเมิน  
      1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

/2. สถานศึกษา..... 
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      2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  
      3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 
      4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
      5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางนิลุบล    น้ าเงิน      ประธานกรรมการ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   กรรมการ 
3) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      กรรมการ   
4) นางกองแก้ว   ลอวิดาล     กรรมการ 
5) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ   
6) นางกชกร    ถึงวิสัย      กรรมการ     
7) นางวรรษยา   บุญนรากร    กรรมการ 
8) นางภลิตา    กลับวิหค     กรรมการ   
9) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     กรรมการ  
10)  นางจุฑาพร   ทองรอด     กรรมการ 
11)  นายภาคภูมิ   ทวิชศรี     กรรมการ    
12)  นางสาวณัฐริกา  มากศักดิ์     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุกัญญา  แก้วเพ็ง     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจรินทร์ยา   ยวงนาค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวสาริษา  โรยทองค า    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายธนายุทธ   แสงประดิษฐ์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

/4.3 การบริ..... 
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   4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     ค าอธิบาย  
      สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
     การประเมิน  
      ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน  
      ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ  
      ๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ  
      ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 
      5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นางสาวสุลัดดา    บุญม ี     ประธานกรรมการ 
2) นางกองแก้ว     ลอวิดาล    กรรมการ 
3) นางสาวกานดา    พรหมจรรย์   กรรมการ   
4) นางจุฑาพร     ทองใหม ่    กรรมการ   
5) นางเสาวลักษณ์    ฤทธิเกษร    กรรมการ  
6) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ช านาญการ   กรรมการ 
7) นางสาวณัฐวดี    ศรีมหาดไทย   กรรมการ 
8) นางสาวรัชนก     พรหมมิตร   กรรมการ  
9) นางสาวสุดารัตน์    ฉิมนิกร    กรรมการ 
10)  นางสาวกนกกาญจน์  กุลีช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจีรา     แกล้วกล้า    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวสุกัญญา    แก้วเพ็ง    แผนกวิชาการตลาด 
3)  นายฐปนวรรธณ์      ประพฤติ    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางกุสุมา      ปิ่นสุภา    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางจุฑาพร     ทองใหม ่    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางสาวรัชนก     พรหมมิตร   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์   รักษามั่น    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8) นางกองแก้ว     ลอวิดาล    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายธนายุทธ     แสงประดิษฐ์   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     /คณะกรรม..... 
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     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
   5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
      ค าอธิบาย  
      สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
     การประเมิน  
      1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
      2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  
      3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนด  
      4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศกึษา   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายโชคชัย   รักญาติ     ประธานกรรมการ 
2) นายกิจติพงศ์   บู้หลง      กรรมการ 
3) นายอภิชาติ   อินทรัตน์     กรรมการ 
4) นางสาววาโย   พงษาวด ี     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวศิริยาภณ ์ หนูกลิ่น     แผนกวิชาการบัญชี 
2)  นางสาวธนพร  งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา    กลับวิหค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวณัฐวดี  ศรีมหาดไทย    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นางสาวสาริษา  โรยทองค า    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
/6) นาง..... 
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6)  นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9)  นายกิจติพงศ์   บู้หลา      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

1) นายโชคชัย   รักญาติ     ประธานกรรมการ 
2) นายกิจติพงศ์   บู้หลง      กรรมการ 
3) นายอภิชาติ   อินทรัตน์     กรรมการ 
4) นางสาววาโย   พงษาวด ี     กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวศิริยาภณ ์ หนูกลิ่น     แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา    กลับวิหค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นางสาวศศิพิมพ์  จิตรจ านอง    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวสาริษา  โรยทองค า    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
/7) นางสาว..... 
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7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายกิจติพงศ์   บู้หลา      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

1) นางสาวเพ็ญพิชยา  อัครธนารักษ ์   ประธานกรรมการ 
2) นางอรสา     โรยภิรมย์    กรรมการ 
3) นางสาวปณิชา   สมุทรสารันต์   กรรมการ 
4) นางสาวสุธัญญา   เพชรมณ ี    กรรมการ 
5) นางสาวจีรนันท ์   แก้วชลคราว   กรรมการ 
6) นางสาวกนกกาญจน์   กุลีช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1)  นางสาวศิริยาภณ ์ หนูกลิ่น     แผนกวิชาการบัญชี 
2)  นางสาวธนพร  งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางภลิตา    กลับวิหค     แผนกวิชาการเลขานุการ 
4)  นางอรอุมา   แดงมณีกุล    แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5)  นางสาวสาริษา  โรยทองค า    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 /6) นางวริศ..... 
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6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 
1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 
5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายอรรถนันท์  บัวจีน      กรรมการ 
7) นายพงศ์ยุทธ   อุดมศักดิ์     กรรมการ   
8) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    กรรมการ   
9) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสาวธนพร   งอกค า      แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 

 
/4) นายสุ..... 
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4) นายสุวิทย์    เสวรันต์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
7)  นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายอภิชาต   อินทรัตน์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

 
   5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     ค าอธิบาย  

      สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ  

     การประเมิน  

      ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

1) นายสุวิทย์    เสวรันต์     ประธานกรรมการ 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     กรรมการ 
3) นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น      กรรมการ 
4) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    กรรมการ 
5) นางสาวสุธัญญา  เพชรมณ ี     กรรมการ 
6) นายอรรถนันท์  บัวจีน      กรรมการ 
7) นายพงศ์ยุทธ   อุดมศักดิ์     กรรมการ   
8) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    กรรมการ   
9) นางสาวเพ่ือนฤดี  ส่งท่ามะพลา    กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา 

1) นางสาวจันทิมา  ส าราญอินทร์    แผนกวิชาการบัญชี 
2) นางสิรีพร    เส็นติหยะ     แผนกวิชาการตลาด 
3) นางจุฑามาส   รัตนะพันธ ์    แผนกวิชาการเลขานุการ 
4) นายสุวิทย์    เสวรัตน์     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
5) นายอาทิตย์   เกิดเขาทะลุ    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6) นางวริศรา   นพเก้า      แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
/7) นางสาว..... 
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7) นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น     แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
8)  นางกองแก้ว   ลอวิดาล     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9) นายอภิชาต   อินทรัตน์     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

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

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

1) นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2) นางณัฐวรรณ   แสงสวี      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 
/3.2 ประเด็น..... 
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   3.2  ประเด็นการประเมิน 
     ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถาศึกษา 
      ครูผู้สอน 
        3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
       5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
       5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ประกอบด้วย 

1)  นายอนุศิษฏ์   แสงสว่าง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2) นางกชกร    ถึงวิสัย      หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

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

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

 3.4 ประด็นการประเมิน 
  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.3 ผู้เรียนมีสมรรนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
   1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
   5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ประกอบด้วย 

1)  นางจุรีวรรณ   อรัญพฤกษ ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2) นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์   หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

 

/4. คณะกรรม..... 
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4. คณะกรรมการพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ 
1)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 
2)  พิจารณาผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561  
3)  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเอง และให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

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

 
    ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพ่ือเกิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการและตามความมุ่งหมายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
    สั่ง ณ วันที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
 

 
                  (นายอ านวย  นวลจันทร์) 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   
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ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
( V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา)
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คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 

(Self-Assessment Report : SAR) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางเมธาวดี มณีนิล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
คณะกรรมฝ่ายจัดท า 

นางปาริสา ทวี หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง 

นางจุรีวรรณ อรัญฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางวรรษยา บุญนรากร หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
นางจีรภา นาคนิยม หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางกชกร ถึงวิสัย หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นางกองแก้ว ลอวิดาล หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางณัฐวรรณ แสงสวี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 




