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ก 

 

ค าน า 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การ ศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึกษา ท่ีรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิง
ประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชี วศึกษา 
พ.ศ. 2561   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนท่ี1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนท่ี 5 ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา  
ส่วนท่ี 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การด าเนินงานตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 จ านวน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 4 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มาตรฐานท่ี 
5 ความดีเด่นของสถานศึกษา และสรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา   
 

ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี รายงานผลต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาและ สาธารณชน และผลการประเมินสะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป    

 
           
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
       พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2561ผลการประเมิน
ตนเอง ประกอบด้วย 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์  
                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2561  
                 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 98.38 
                     ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้        98.33 
                     ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                      98.33 
                  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์98.46 

                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 านโยบายสู่การปฏิบัต ิ                     100.00 

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

                    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 99.46 
                    สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

               ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
                  1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา                                49.20 
                  2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      10.00 
                  3. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา      20.00 
                  4. การมีส่วนร่วม                                10.00 
                  5. ปัจจัยพื้นฐาน                                   10.00 

                   ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม                 99.20 
                   สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเย่ียม    
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            1.2 จุดเด่น 

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

งานวิจัย 
                    -  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                   -  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                    -  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

                  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
                -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ     
   2) การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
                   -  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     
   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) ครูผู้สอน 
    -  การจัดการเรียนการสอน 
    -  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
    -  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
                   2) ผู้บริหารสถานศึกษา     
    -  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    -  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา    
   ด้านการมีส่วนร่วม 
                    -  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
                   -  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                    -  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                   -  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   
                    -  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                    -  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                   -  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 
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  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
      ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
                   -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมยังไม่ครบถ้วนทุกสาขาวิชา 
                   -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนยังท าไม่ครบทุก
รายวิชาครบถ้วนทุกคน     

           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                   -  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน  
  1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังน้ี 
           ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1) การพัฒนาคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                    -  โครงการเครือข่ายรั้ววิทยาลัย 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ า 
                    -  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การออกกลางคัน 
                   -  โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน  นักศึกษา

ใหม ่   
                   -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
                    -  โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา 
                    -  โครงการเยี่ยมท่ีพักอาศัย  (บ้าน  หอพัก  บ้านเช่า  ของนักเรียน 

นักศึกษา) 
                    -  โครงการคัดกรองและจัดท าระบบฐานข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
                    -  โครงการมอบหมายหน้าท่ีในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  นักศึกษา 
                   -  โครงการแสวงหา และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

นักศึกษาท่ียากจน 
                    -  โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
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                  2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                    -  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการการสวดท านองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ  และวันส าคัญ

ทางศาสนา 
                    -  โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา 
                    -  โครงการชาวอาชีวศึกษาร่วมใจท าดีถวายเป็นพระราชกุศลแพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
                    -  โครงการวันไหว้ครู   
                    -  โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย  ร่วมใจถวายเทียนพรรษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 
                    -  โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 
                    - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
                    -  โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                    -  โครงการตลาดนัดคนพันธุ์  R 
                    -  โครงการแต่งกายดีมีระเบียบ 
                    -  โครงการ  To  Be  Number  One 
                    -  โครงการ  R-Cheewa  Singing  Contest   
                    -  โครงการ  STOP  TEEN  MOM 
                    -  โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  หน่วย

วิทยาลัย 
                    -  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ  
                    -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  

สถานศึกษาธรรมาภิบาล   
                    -  โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การ

มาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  สถานศึกษาขนาดใหญ่     
                    -  โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
                    -  โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
                    -  โครงการ  Day  Camp  และประดับแถบ   ส ี  
                    -  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าค่ายพักแรม   
             3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ 
                    -  โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
                    -  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
           4) การพัฒนาคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้าานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
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                    -  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
                    -  โครงการจัดประกวด  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงาน  
    -  โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือ

ระดับ นานาชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                    -  โครงการการประกวด - โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน   
                    -  โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวด

ในระดับภาค และระดับชาติ  
                    -  โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้

ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ นานาชาติและ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

                    -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
           5) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                          -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                          -  โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

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

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                    -  โครงการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน

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

นักศึกษา 
           8) การยกระดับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
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                    -  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการท่ีมีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งานวิจัยของครู 
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                    -  โครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัย

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

ทางการศึกษา 
                    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
                    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                    -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

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

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

สถานประกอบการ 
                    - โครงการปัจฉิมและสัมมนานักเรียน  นักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ   
                    -  โครงการฝึกประสบการณ์ความรู้ในงานอาชีพ   
                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  เชิดชู

เกียรต ิ และบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
                    -  โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาทวิภาคี  ประจ าปีการศึกษา  
                    -  โครงการประชุมสัมมนาการเขียนแผนการฝึกอาชีพให้กับครูฝึกใน

สถานประกอบการและครู  อาจารย์ในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา    

                    -  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

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

ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

                    -  โครงการค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP 
                    -  โครงการวัน Christmas 
                    -  โครงการการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           3) การพัฒนาคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา 
                    -  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fixit  center) 
                    -  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ อ ง ค์กร  ชุมชน และสถาน

ประกอบการ 
           ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
           1) การพัฒนาคุณภาพอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ     
                    -  โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และภมิทัศน์ 
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                    -  โครงการปรับปรุงทาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                    -  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
                    -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร ด้านครุภัณฑ์

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

 2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
          -  สถานศึกษาใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและด าเนินการในเชิงรุก 
          -  สถานศึกษาใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับหลักการทั่วทั้งองค์กร 
          -  สถานศึกษามีการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับด้วยเทคโนโลยีสารสนสนเทศ

เพื่อการจัดการของสถานศึกษา 
  -  สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
          -  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพท่ี

ทรงคุณค่าได้รับการยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

          -  สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษาและสร้าง
กัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน 

          -  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการ
วิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอกท่ีเข้มแข็งและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับสถานศึกษา 
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          -  สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          -  สถานศึกษามีการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ให้มีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ในวงกว้าง และข้ึนสู่การประกวดแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

          -  สถานศึกษามีการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ เผยแพร่ ในวงกว้าง และข้ึนสู่การประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
     -  การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาจนเป็นท่ียอมรับของ

ชุมชน             
     -  แก้ไขลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
     -  การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบและเป็นรูปธรรม 
     -  การด าเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
     -  การด าเนินการของสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     -  การด าเนินการของสถานศึกษาเป็นไปแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
     -  จัดระบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     -  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
     -  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคม 
     -  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคม 
     -  การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
     -  การสร้างทักษะความรู้ของนักเรียน นักศึกษาด้าน IT และภาษาอังกฤษท่ีตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน  
     -  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนา

ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
     -  การน าผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     -  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     -  การส่งเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
     -  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา 
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     -  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     -  การส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     -  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม

ต่อยอดธุรกิจ 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

       4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นวิทยาลัยท่ีมีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้ังในภาครัฐและเอกชนรวมท้ัง
สอดคล้อง กับความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และ ได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 2 ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแล และข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีนโยบายและแนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษา ของ
วิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมุ่งพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้มี ระบบและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการเป็นประจ าให้ครอบคลุมอย่างน้อย การประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ (ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์) มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา   (ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ) มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย) โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผน การด าเนินงานการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง ให้บรรลุ 
เป้าประสงค์โดยด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
อันจะน าไปสู่การ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ต่อไป  

       4.2 วัตถุประสงค์ 
        4.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ  
        4.2.2 ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
        4.2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมคุณภาพ

ปัจจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
        4.2.4 น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุ พัฒนาหน่วยงาน เพื่อบรรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  
        4.2.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality auditing) และการประเมินคุณภาพ (quality 
assessment) โดยหน่วยงานภายนอก 

       4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
   -  

  4.4 วิธีการด าเนินงาน 
            ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จังหวัดชุมพรได้ก าหนด นโยบายบริหารวิทยาลัยเป็นกรอบทิศทางไว้  
                          การประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2561 
                         มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                                    ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
                                    ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                                    ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
                         มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 
                                    ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                                    ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                                    ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                                    ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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                         มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                    ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                    ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

               การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน   
                      ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
     -  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                           -  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 
                            -  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย 
                            -  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                          -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                         -  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                          - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                           -  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                          ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
                         - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ    
                                - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
     2) การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                                  -  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     
                                  -  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน เป็น

ส าคัญและน าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน     
                          ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
                                    1) ครูผู้สอน     
                            - การจัดการเรียนการสอน     
                            -  การบริหารจัดการชั้นเรียน     
                               -  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
                                    2) ผู้บริหารสถานศึกษา     
                                     -  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม     
                                     -  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา     
                ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
                                -  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                     -  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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                                     -  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                           ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                                   -  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   
                                     -  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                                     -  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                                     -  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา 
                                  -  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน 

 เพื่อให้ภารกิจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้  
           1. ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
           2. ระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  
          3. ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
            1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของ
วิทยาลัยจะประกันว่ามีการปฏิบัติ หน้าท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ จัดท า เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของปัจจัยคุณภาพ
ดังกล่าวเน้นที่ระบบการก ากับดูแลตนเอง (Self regulation system) ในระดับบุคคล แผนกวิชา งาน 
ฝ่าย และวิทยาลัยฯ   
               2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ 
แผนกวิชา/งาน/ฝ่าย และ วิทยาลัยฯ ท้ังการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้น
ท่ีกระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่ง ได้แก่การก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ 
และหลักฐานต่าง ๆ วิธีการท่ีใช้ คือการ ตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
            3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับ
คุณภาพของกิจกรรม เฉพาะอย่างในงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย 
คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นท่ีแผนกวิชา/งาน การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง 
(External Peer Review) และการ ใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators)  
               วิทยาลัยฯ จะใช้ทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับวิทยาลัยฯ จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี เก่ียวกับการบริหาร
และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท้ังภายในและ ภายนอก
วิทยาลัย วิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ และเพื่อให้วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยใช้มาตรการจึงเร่งรัดให้แผนก
วิชา/งาน/ฝ่าย มีระบบควบคุมคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-
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Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการด าเนินงานควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพของวิทยาลัยฯ ด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ท่ี
มุ่งหวัง ซึ่งระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในวิทยาลัย ในการด าเนินงานตามระบบ
คุณภาพ มี ข้ันตอนดังนี้  
                        1. การวางแผน (Plan) วิทยาลัยและงานวางแผนและสามารถด าเนินการให้บรรลุ
ตามปรัชญาและ วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการท ากรอบแบบตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดย
พิจารณาท าแผนและเครื่องมือตัดสินใจสอดคล้องและตอบสนองการด าเนินงานท่ี มุ่งสู่คุณภาพท่ีพึง
ประสงค์เป็นส าคัญ  
               2. การด าเนินงานตามแผน (Do) วิทยาลัยฯ ต้องสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้ ปฏิบัติภารกิจท่ีได้วางไว้ โดยอาศัยการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผน  
             3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการด าเนินงานตามแผน
ท่ีวางไว้งาน จะต้องวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการด าเนินงาน และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน รายประเด็นและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการด าเนินงานมีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการหรือไม่เพราะเหตุใด  
            4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านข้ันตอนการตรวจสอบและ
ประเมินแล้วต้องน าผล การประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เ ก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานในงานต่างๆ เพื่อให้ ผู้เก่ียวข้องได้รับรู้ถึงผลการด าเนินงานของตนเองว่าอย่างไร และควร
ปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุด   

      4.5 ผลการด าเนินงาน 
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2561  
                 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 98.38 คะเเนน 
                     ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้        98.33 คะแนน 
                     ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                      98.33 คะเเนน 
                  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์98.46 คะเเนน 
                มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา                                        100.00 คะเเนน 
                     ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา                             100.00 คะแนน 
                    ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา            100.00 คะแนน 
                      ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ                              100.00 คะแนน 
                     ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                     100.00 คะแนน 
                มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                              100.00 คะแนน 
                     ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  100.00 คะแนน 
                     ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  100.00 คะแนน 

                    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 99.46 คะแนน 
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                    สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

               ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

                  1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา                              49.20  คะแนน 
                  2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    10.00  คะแนน 
                  3. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา    20.00  คะแนน 
                  4. การมีส่วนร่วม                              10.00  คะเนน 
                  5. ปัจจัยพื้นฐาน                                 10.00  คะแนน 
                   ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม       99.20  คะแนน 
                   สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเย่ียม      

 4.6ประโยชน์ที่ได้รับ 
         4.6.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม 
          4.6.2 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบการเรียนการสอน และท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
          4.6.3 ผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นผู้น าการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยผนึกก าลังกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับใน
แผนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 
          4.6.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีผลการประกันคุณภาพการศึกษารายงานสู่ชุมชนและ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึนในปีการศึกษา
ต่อไป 
          4.6.4 สถานประกอบการ ชุมชน และสังคมได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของท่ี
ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
 



ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

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

  2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียน
การช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2519  แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า 
“โรงเรียนเทคนิคชุมพร ”  ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2523 มี
ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้โรงเรียนการช่างชุมพร  
เดิมชื่อ  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2477  
โดยมีนายประสงค์  รังสิวัฒน์ กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
จากครั้งประถมศึกษาปีท่ี  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2 ปี(สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร  ใช้สถานท่ีบ้านพักของ
กรรมการเป็นท่ีท าการชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ท่ีถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ในเนื้อท่ี  7  ไร่  สถานท่ี
ปัจจุบัน) พ.ศ. 2484  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นท่ี
เดิมของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) พ.ศ. 2491  เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร พ.ศ. 2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2519  รวมกับ
โรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคชุมพร พ.ศ. 2523  ได้รับการปรับปรุงและ
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. 2537”  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปท า
การสอนท่ีวิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่งออกเป็น 2  วิทยาเขต ดังนี้  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 
ตั้งอยู่ที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
เขต  2  ตั้งอยู่ท่ี  138  ถนนอาราม  หมู่ท่ี 8 ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร” 12 เมษายน 2554 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ แยก วิทยลัยเทคนิคชุมพรออกเป็น  2  สถานศึกษา คือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  
ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
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 2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  1) สภาพชุมชน 
     สภาพชุมชนจังหวัดชุมพรมีภาคการเกษตร เป็นสิ่งท่ีท ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพร
มากท่ีสุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม  
    2) สภาพเศรษฐกิจ 
     ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชุมพรประกอบไปด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ทุเรียน มะพร้าว ไม้ผล รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็น
จังหวัดท่ีมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร การท าประมงจึงส าคัญมาก โดยมีระยะเวลาการ
ท าประมงประมาณ 7-9 เดือน ช่วงท่ีท าการประมงไม่ได้คือระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจาก
เป็นหน้ามรสุม คลื่นลมแรง และช่วงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงท่ี
อ่าวไทยห้ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ 
  3) สภาพสังคม 
   ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น
อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม้แล้น้ าลไม้
บรรจุกระป๋อง เป็นต้น 
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 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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 2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

   2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี ทวศิึกษา รวม 
ปวช.1 471 51 0 522 
ปวช.2 448 41 0 489 
ปวช.3 410 15 0 425 

รวม ปวช. 1329 107 0 1436 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี รวม 
ปวส.1 244 108 352 
ปวส.2 216 107 323 

รวม ปวส. 460 215 675 

    2.3.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 699 404 57.80 
ปวส.2 367 312 85.01 

รวม 1066 716 67.17 

    2.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

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

รวม 990 696 70.30 

    2.3.3 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ ท่ี
ได้รับการรับรอง 

54 54 54 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 2 2 2 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 8 8 8 
เจ้าหน้าท่ี 25 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

16 - - 

รวม คร ู 64 64 64 
รวมทั้งส้ิน 111 64 64 

    2.3.4ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

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

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 9 7 16 

    2.3.5 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค ์ 2 
อาคารอืน่ ๆ 2 

รวมทั้งส้ิน 12 
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  2.3.6 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 36316904.79 
งบด าเนินงาน 5669895.02 
งบลงทุน 25245300.00 
งบเงินอุดหนุน 14279672.50 
งบรายจ่ายอื่น 2036755.54 

รวมทั้งส้ิน 83548527.85 

 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

    2.4.1ปรัชญา 
     ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  คุณธรรมสูงยิ่ง 
    2.4.2 อัตลักษณ์ 
     ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 
    2.4.3 เอกลักษณ์ 
     คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ 

 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
    2.5.1 วิสัยทัศน์ 
     ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้มาตรฐานสากล 
    2.5.2 พันธกิจ 
     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
   2.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
   3.  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่

บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 
   5.  ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้าง

องค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    2.5.3 เป้าประสงค์ 
     1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 
   2.  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาท้ังภายใน

และต่างประเทศ 
   3.  ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
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   4.  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาคและลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนในทุกระดับ 

   5.  พัฒนาองค์ความรู้ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสู่นวัตกรรม และต่อ
ยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ 

   6.  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5.4 ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.2  บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และสถานศึกษาคุณธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิชาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการ

บริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและ

เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
    2.5.5 กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที ่ 1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที ่ 1.1.2  ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที ่1.1.3  สร้ าง เครือ ข่ายการมีส่ วนร่วมในการจัดการ ศึกษาของ

สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที ่ 1.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

ของต้นสังกัด 
   กลยุทธ์ที ่ 1.2.2  ส่งเสริม สนับสุนนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที ่ 1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางใน

สถานศึกษาคุณธรรม 
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   กลยุทธ์ที ่ 1.2.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดระบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่ 1.2.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ 

   กลยุทธ์ที ่ 2.1.1  พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที ่ 2.1.2 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
   กลยุทธ์ที ่ 2.1.3 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
   กลยุทธ์ที ่ 2.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วย

รูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในการศึกษาในระบบปกติ และ
การศึกษาระบบทวิภาคี 

   กลยุทธ์ที ่ 2.1.5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรับภาพลักษณ์อันดีของผู้เรียน 

   กลยุทธ์ที ่ 2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

   กลยุทธ์ที ่ 2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   กลยุทธ์ที ่ 2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน IT และ
ภาษาต่างประเทศ 

   กลยุทธ์ที ่ 3.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษา
ดูงานท้ังในและต่างประเทศในสาขาวิชาท่ีเป็นเลิศ 

   กลยุทธ์ที ่ 3.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่ 3.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้าง
เสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่ 3.2.2  ส่งเสริม สนับสนุนการน าผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

   กลยุทธ์ที ่ 4.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือ ผลิต 
และพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

   กลยุทธ์ที ่ 4.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและ
วิชาชีพและจิตอาสา 

   กลยุทธ์ที ่ 4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   กลยุทธ์ที ่ 5.1.1 ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
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   กลยุทธ์ที ่ 5.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที ่ 5.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างองค์ความรู้

นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ 
   กลยุทธ์ที ่ 5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรม

อาชีวศึกษา 

 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

    2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560   

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โล่รางวลัสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่าง
ยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

เกียรติบัตรรางวลัมาตรฐานดเีด่น ระดับ
เหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสงขลา 

เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจ
ตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

เกียรติบัตรสถานศึกษาตามภารกิจเยี่ยมบ้าน 
หอพัก บ้านเช่าและอยูอ่าศัยของผู้เรียน
อาชวีศึกษา  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

  2.6.2 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวลั ออมดีสายอาชวีศึกษา การประกวด
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม 
ประจ าปีการ 2561 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ธาคารออมสิน 

รางวลั การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

รางวลัระดับเหรยีญทอง ของการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
ใหญ ่

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

รางวลัค่ายดีเด่น ทีมลูกเสอืวทิยาลัย
อาชวีศึกษาชุมพร ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัย
แห่งประเทศไทย 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 
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  2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางณัฐวรรณ แสงสว ี 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชเูกียรต ิคุรุสดุดี ใน
ฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษาชุมพร 

นางณัฐวรรณ แสงสว ี 
ได้รับทุนด าเนินกิจกรรม ในโครงการ การ
พัฒนาแผ่ปูพื้นและเครื่องประดับตกแต่งจาก
เปลือกมังคุดและเปลอืกไข่สูก่ารใช้ประโยชน์
ในชุมชน ในโครงการกลา้ใหม ่ ใฝ่รู้ 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
มหาชน 

    2.6.4 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเครอืวลัย ์วัฒนาทิพยธ ารงค ์ 
รางวลัมาตรฐานดีเด่นงานสื่อและอุปกรณ์การ
ฝึก กิจกรรมกองวิชาการ 1 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวธุ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี 

นายอ านวย นวลจันทร ์ 
ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีศรอีาชีวศึกษา 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

นางณัฐวรรณ แสงสว ี 
ได้รับรางวลัพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ท า
คุณประโยชน์ด้านการศึกษา โครงการรางวัล
พระพฟหสับดี ครูดีของ สกสค. ประจ าปี
การศึกษา 2561 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวัสดิ์
ภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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  2.6.5 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสรศักดิ์ สิงพึงราบ  
การแข่งขันกีฬาประเภท วิ่ง 5000 เมตร  

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 

นายสรศักดิ์ สิงพึงราบ  
การแข่งขันกีฬาประเภท วิ่งวิบาก 2000 เมตร 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 

นายสรศักดิ์ สิงพึงราบ  
การแข่งขันกีฬาประเภท วิ่งขา้มรั้ว 400 
เมตร  

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 

นางสาวเพือ่นฤดี ส่งท่ามะพลา  
การประกวดทักษะวิชาพื้นฐานทักษะการพูด
สุนทรพจนภ์าษาไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  

นางสาวชุตวิรรณ มณีโชต ิ 
การประกวด รักการอ่าน การประกวดทักษะ
วิชาพื้นฐาน 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  

นางสาวภัคนาถ แก้วเพ็ง  
และนายวรากรณ์ แซ่ฉ่ัว  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอรใ์นงาน
บัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดสงขลา 

นางสาวบณุยนชุ พลปัถพี  
และนางสาวปวีณา ศิรสิมบัติ  
การแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชี ( UTCC 
Accounting Competition 2017 ) 

รองชนะเลิศ ชาต ิ หอประชุมมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

นางสาวคณิศร์ตา พรหมรัตน ์ 
และนางสาวพรทิวา ปานวงศ ์ 
การแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชี ( UTCC 
Accounting Competition 2017 ) 

รองชนะเลิศ ชาต ิ หอประชุมมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  

นางสาวสรินญา พันธ์แจ่ม  
การแข่งขันทักษะการใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผ์ลิตหนังสือราชการภายนอก  

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงขลา  

นางสาวประภาศิริ แจ่มคล้าย  
การแข่งขันทักษะวิชาชพีิมพด์ีดไทย ด้วย
คอมพิวเตอร ์ 

รางวลัอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงขลา  
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเพือ่นฤดี ส่งท่ามะพลา  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสงขลา  

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์  
และนางสาวพรณภิา กอศร ี 
การแข่งทักษะโปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่งาน
บัญชี ระดับปวส.  

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดสงขลา  

นายจักรี เพชรแดง  
การแข่งขันล าดับท่ี 4 ทักษะวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวชิาการ
โรงแรม 

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสงขลา  

นางสาว ดารุนี เนยชนะ  
การแข่งขันลับดับท่ี 4 ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรมทักษะการ
ผสมเครือ่งดื่ม ประเภท Classic Bartender  

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสงขลา  

นางสาวชลภิชา เภาภาท  
และนายธีรภัทร ชัยยา  
การแข่งขันลับดับท่ี 4 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

รางวลัอื่น ๆ ภาค จังหวัดสงขลา  

นางสาวชุตวิรรณ มณีโชติ นางสาวจรีววณ 
ขันชุลีย์ นางสาวเกศรา คอนก าลัง นางสาว
กนกพร บุญทองชู นางสาวณฏัฐิภัทร นาค
สังข ์นางสาวคณิศร์ตา พรหมรัตน์ นางสาว
พรทิวา ปานวงศ ์นางสาวกมลชนก เยาว
พักตร์ นายชลดรง  
สิ่งประดษิฐ์ประเภทท่ี 3สิ่งประดษิฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป ชือ่ผลงานเก้าอี้นั่งจาก
เปลือกไข่ 

 

 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร  
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเจษฎา ประมวลสุข  
นางสาวธิดารัตน์ หญีตบึ้ง  
นายภาณวุัฒน์ อินทค า  
นางสาวจันทิรา สุขจินดา  
นางสาวพีรดา ประมวลสุข  
นางสาวธรญัญา เมืองงาม  
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์  
นายนวพล ทองหลงัสวน  
นายฤทธิชัย พิงพาต  
สิ่งประดษิฐ์ประเภทท่ี 7 สิ่งประดษิฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑอ์าหาร ชื่อผลงานบาร์กล้วยกรอบ  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร  

นายจิรพงษ์ บุญจ านง  
นายรัตนศักดิ์ บุญจ านง  
นายเกียรศักด ืนิทรัพย ์ 
สิ่งประดษิฐ์ประเภทท่ี 10 สิ่งประดษิฐ์ด้านวัต
กรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตวั ชือ่
ผลงานโปรแกรมเก็บข้อมลูความประพฤติ
ของนักเรียน นักศึกษาส าหรบังานปกครอง  

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร  

นางสาวชุตวิรรณ มณีโชติ  
นางสาวจีรววณ ขันชุลีย์  
นางสาวเกศรา คอนก าลัง  
นางสาวกนกพร บุญทองชู  
นางสาวณัฏฐิภัทร นาคสังข ์ 
นางสาวคณิศร์ตา พรหมรัตน ์ 
นางสาวพรทิวา ปานวงศ ์ 
นางสาวกมลชนก เยาวพักตร ์
นายชลดรง  โซติวานิช  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดสงขลา  

นางสาวภัคนาค แก้วเพ็ง  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชี 
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง) การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชพีในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชพี 
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น  

ชนะเลิศ ชาต ิ จังหวัดสวุรรณบุรี  
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชุตวิรรณ มณีโชติ  
นางสาวคณิศร์ตา พรหมรัตน ์ 
นางสาวจีรวรรณ ขันชุลีย ์
นางสาวพรทิวา ปานวงศ์  
นางสาวกมลชนก เยาวพักตร ์ 
นางสาวกนกพร บุญทองชู  
นางสาวเกศรา คอนก าลัง  
นายชลดรงค์ โชติวานชิ  
นายณัฎฐิภัทร นาคสังข ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชวีศึกษา 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต  

นางสาวคเนพร ใจสมคม  
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีฐาน  
นางสาวปรารถนา โอภาโส  
นางสาวชนม์ชนชุ กลางนุรักษ ์ 
การประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์  

รางวลัอื่น ๆ ภาค สถาบันการจัดการปญัญา
ภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ ์ 
รางวลัดีเด่นอันดับ 4 การเเขง่ขันการท าบัญชี
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แบบ Online e-
testing  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

นางสาวพรณิภา กอศรี  
รางวลัดีเด่นอันดับ 4 การเเขง่ขันการท าบัญชี
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แบบ Online e-
testing  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

นางสาวภารด ีนาคสุวรรณ  
รางวลัดีเด่นอันดับ 5 การเเขง่ขันการท าบัญชี
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แบบ Online e-
testing  

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 

นายฐิติพงษ ์สังข์นิมิตร และ นายธนาธิปทิพย ์
ละมัย  
ได้รับรางวลัการแข่งขันตอบปญัหา
ประวัติศาสตรช์าติไทย 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวระพีภรณ ์รักท่ีพึ่ง  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขันวู้บอล 
ประเภทนับจ านวนการตีบุคคลหญิง 

ชนะเลิศ ชาต ิ จังหวัดสงขลา 

     

  2.6.6 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอมรา รักษแก้ว  
กีฬามวยไทยสมัครเล่น (หญงิ) รุ่นเปเปอรเ์วท 
น้ าหนักไม่เกิน 420 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค จังหวัดกระบี ่

นายเกรียงศักดิ ์หยีตน้อย  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชวีศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการ
อาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายระพีพัฒน์ เพ็งพจนา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชวีศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุมารินทร ์เผือกโสภณ  
การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

รองชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงาคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเกรียงศักดิ ์หยีตน้อย  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค 
ภาคใต้ครั้งที่ 28  

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์ส่งเสริมและัฒนา
อาชวีศึกษาภาคใต้ 

นางสาวปนัดดา นิสภา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค 
ภาคใต้ครั้งที่ 28  

 

 

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชวีศึกษาภาคใต ้
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลัดดาพร คณา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค 
ภาคใต้ครั้งที่ 28  

ชนะเลิศ ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชวีศึกษาภาคใต้ 

นางสาวจิดาภา วงศ์นารักษ ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวปนัดดา นิสภา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวลัดดาพร คณา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวสุมารันทร ์เผือกโสภณ  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นายเกรียงศักดิ ์หยีตน้อย  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นายระพีพัฒน์ เพงพจนา  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานเก้าอี้จาก
เปลือกไข่ 

 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรัตติกาล มลฑิราช  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานพาสต้าผัก 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวรุ่งเรือง  สมบัติพิบลูย ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานพาสต้าผัก 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นายเจษฎากร ตีบรรโต  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่ผลงานพาสต้าผัก 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวดวงพร แพงวงศ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่โลชั่นป้องกันและ
รักษาอาการแพ้จากริน้ทะเลด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวพรนภา เชื้อเมืองพาน  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่โลชั่นป้องกันและ
รักษาอาการแพ้จากริน้ทะเลด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวรุ่งอาทิตย์ ชื่นกลิ่น  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่โลชั่นป้องกันและ
รักษาอาการแพ้จากริน้ทะเลด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นายการุณย์ บรรทม  
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - 
อาชวีศึกษา-เอสโซ่ ชือ่โลชั่นป้องกันและ
รักษาอาการแพ้จากริน้ทะเลด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
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นางสาวศศิวิมล รอดโต  
สิ่งประดษิฐ์ ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจาก
สมุนไพร  

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นายสุทธิดา ชลพสิุทธิ ์ 
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวชิตชนก ศรีชัย  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวศิรินยา โอนอ้อม  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวประภัสสร ตูมระวัตร  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวคฑามาส เทือกสุบรรณ  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวเสาวณ ีฤทธิบัว  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวคริสสร เทือกสุบรรณ  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวสุธวิรรณ ช่อทองด ี 
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวอาทิตยา บรรจง  
ครีมนวดสปาสูตรโลชั่นจากสมุนไพร 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัดชุมพร 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวลัชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 
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นางสาวเจนจิรา สุดแต่วาสน ์ 
รางวลัชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ ์ 
รางวลัชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวพรณิภา กอศรี  
รางวลัชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบัญชี ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันทักษะการใชค้อมพิวเตอรใ์น
งานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร  
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันทักษะการใชค้อมพิวเตอรใ์น
งานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                 
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นางสาวเจนจิรา สุดแต่วาสน ์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันทักษะการใชค้อมพิวเตอรใ์น
งานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

 

 

 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงนคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 
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นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ ์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภทวชิา
บริหารธุรกิจ 

 

รองชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นางสาวพรณิภา กอศรี  
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภทวชิา
บริหารธุรกิจ 

รองชนะเลิศ ชาต ิ ส านักงานคระกรรมการการ
อาชวีศึกษา               
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นางสาวอรนภา บทุธเสน  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา               
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นายวรวิช สุดรอด  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การระกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งชายระดับภาค ภาคใต้ 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล           
จังหวัดสตลู 

นางสาวปยิาภรณ ์ไพรสว่าง  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคสตูล             
(จังหวัดสตูล) 

นางสาวอมรา รักษแก้ว  
กีฬามวยไทยสมัครเล่น (หญงิ) รุ่น เปเปอร์
เวท น้ าหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (กระบี่) 

นางสาวอมรา รักแก้ว  
แข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ระดบัชาติ เหรียญ
ทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (จังหวัดปทุมธาน)ี 

นางสาวสรินญา พันธ์แจ่ม  
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผ์ลิตหนังสือราชการภายนอก 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (จังหวัดสตลู) 
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นางสาวสรินญา พันธ์แจ่ม  
รางวลัชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสอืราชการภายนอก 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                    
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นายศราวุฒิ ปิ่นสวัสดิ ์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภท
อาหารมือ้ค่ าแบบตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอา
ชีวสึกษา (จังหวัดสตลู) 

นางสาวณัฐมน สกุลปักษ ์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภท
อาหารมือ้ค่ าแบบตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (จังหวัดสตลู) 

นายทรงศกัดิ ์กรแก้ว  
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภท
อาหารมือ้ค่ าแบบตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (จังหวัดสตลู) 

นางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบุลย ์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภท
อาหารมือ้ค่ าแบบตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา (จังหวัดสตลู) 

นางสาวนฎา หม่ืนสนิท  
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงินการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย
เชิงธุรกิจ ประเภท การประกอบอาหารไทย
ชุดพรอ้มจ าหน่าย (Thai Set) 

รางวลัอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะการองค์การนกั
วิชาชีพในอนาคาตแห่งประเทศ
ไทย 
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นายศราวุฒ ิปิ่นสวัสดิ ์ 
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการ
ออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธรุกิจสู่
มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบ
ตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นายทรงศักดิ ์กรแก้ว  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการ
ออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธรุกิจสู่
มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบ
ตะวันตก 

รางวลัอื่น ๆ ชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา                
(จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 

นายเทพนิมิตร โสภาน้ า  
รางวลั ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน
สิ่งประดษิฐ์ กินรีเริงร่าริมธาราพฤกษารมย ์

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวสุดารัตน ์สว่างอารมย์  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิง่ประดษิฐ์ ระบบการขายสินค้าร้าน
สวัสดิการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายพัฒนพล ฉุยเหรียญเงิน  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิง่ประดษิฐ์ ระบบการขายสินค้าร้าน
สวัสดิการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวรุ่งลาวรรณ อรุณตรง  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิง่ประดษิฐ์ ระบบการขายสินค้าร้าน
สวัสดิการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายสิทธิโชค แสงทอง  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิง่ประดษิฐ์ ระบบการขายสินค้าร้าน
สวัสดิการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชลากร วิริยะมานนท์  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 
ชื่อสิง่ประดษิฐ์ ระบบการขายสินค้าร้าน
สวัสดิการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวพรสุดา พรหมอินทร ์ 
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทอง ชื่อสิง่ประดิษฐ์ หมวกกันน๊อค GPS 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายศักดิ์ดา กันใจมา  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทอง ชื่อสิง่ประดิษฐ์ หมวกกันน๊อค GPS  

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายเกรียงศักดิ ์หญีตนอ้ย  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก้าอี้จากเปลอืกไข่
และเปลือกหอย  

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายระพีพัฒน์ เพ็งพจนา  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก้าอี้จากเปลอืกไข่
และเปลือกหอย  

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายชนาธิป อนวุัฒน์  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เก้าอี้จากเปลอืกไข่
และเปลือกหอย  

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวอญัชล ีอินทร์นิมิตร  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สมุดมหัศจรรย์น า
เที่ยว 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นางสาวอธิการณ ์วรรณนิยม  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชือ่สิ่งประดษิฐ์ สมุดมหัศจรรย์น าเท่ียว 

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุนษิา สายน้ าเขียว  
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สมุดมหัศจรรย ์

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

นายศุภณัฐ หนูทองแก้ว  
รางวลัชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครือ่งรดน้ า
ผักด้วยพลังงานโซล่าเซลล ์

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาว ปานทอง  
รางวลั ชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครือ่งรด
น้ าผักด้วยพลังงานโซลา่เซลล ์

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

นางสาวอังคณา ม่วงเอี่ยม  
รางวลัชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครือ่งรดน้ า
ผักด้วยพลังงานโซล่าเซลล ์

รางวลัอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 

 

 



ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 11 
ประเด็น ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

     การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  1.1 ด้านความรู้ 

     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะท่ีดี 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
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กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

     สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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 มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 มาตรฐานที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา  

     สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนให้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  5.1 ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 

   สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนให้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

     



ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้านความรู้ 
   1.1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 696 คน 
       เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ร้อยละ 70.30% 
       ผลสะท้อน    : องค์ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนว
ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

   1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       เชงิปริมาณ  : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
60 คน 

                          2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ 
        การหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 60 คน 

       เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
อยู่ในระดับ 4 ดาว 

       ผลสะท้อน    :  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา อยู่ในระดับ ดี 

   1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       เชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย จ านวน 306 ชิ้น 
       เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ 
       ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ ดี    

   1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชพี 

60 คน 
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      เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จ านวน 27 รางวัล  ระดับภาคจ านวน 22 รางวัล  
ระดับชาติจ านวน 11 รางวัล 

       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ด ี

   1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรกจ านวน 711 คน   
       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรกคือร้อยละ 100%  
       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวชิาชพีอยู่
ในระดับท่ี ดี 

   1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ใน
ระดับดี 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน 711คน   
       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คือ ร้อยละ 100% 
       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

   1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ จ านวน 676 คน    

       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อคือ ร้อยละ 94.41% 

       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้
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ผู้ส า เร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่ออยู่ในระดับ ดีมาก 

  2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   2.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       เชงิปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 696 คน 
       เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ร้อยละ 70.30% 
       ผลสะท้อน    : องค์ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนว
ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

   2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
60 คน 

                          2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ 
        การหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 60 คน 
       เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

อยู่ในระดับ 4 ดาว 
       ผลสะท้อน    :  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
   2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       เชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย จ านวน 306 ชิ้น 
       เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ 
       ผลสะท้อน  : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ ดี    

   2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชพี 

60 คน 
      เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

จ านวน 27 รางวัล  ระดับภาคจ านวน 22 รางวัล  
ระดับชาติจ านวน 11 รางวัล 
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       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี 

   2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรกจ านวน 711 คน   
       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรกคือร้อยละ 100%  
       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวชิาชพีอยู่
ในระดับท่ี ดี 

   2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ใน
ระดับดี 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน 711 คน   
       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คือ ร้อยละ 100% 
       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

   2.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ จ านวน 676 คน    

       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อคือ ร้อยละ 94.41% 

       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ส า เร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่ออยู่ในระดับ ดีมาก 
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  3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
      เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 696 คน 
       เชิงคุณภาพ :   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ร้อยละ 70.30% 
       ผลสะท้อน    :   องค์ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนว
ผู้เรียน 

   3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
       เชิงปริมาณ  :   จ านวนผู้เรียนทีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ จ านวน 2,111 คน 
       เชิงคุณภาพ :   ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ คือ ร้อยละ 100% มีผลการประเมินกิจกรรม
องค์การ อวท. ในระดับเหรียญทองสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ 

       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้ เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับท่ี ดีมาก 

   3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
60 คน 

                          2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบ 
       การหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 60 คน    
    เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

อยู่ในระดับ 4 ดาว 
    ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ ดี    

   3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       เชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย จ านวน 306 ชิ้น 
       เชิงคุณภาพ  :  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรครค์ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ 
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       ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ ดี    

   3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ   :   จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชพี 

60 คน 
       เชิงคุณภาพ :   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

จ านวน 27 รางวัล  ระดับภาคจ านวน 22 รางวัล  
ระดับชาติจ านวน 11 รางวัล 

       ผลสะท้อน    :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี 

   3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ  :   จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรกจ านวน 711 คน   
       เชิงคุณภาพ :   ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรกคือร้อยละ 100%  
       ผลสะท้อน    :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวชิาชพีอยู่
ในระดับท่ี ดี 

   3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)อยู่ในระดับด ี
       เชิงปริมาณ  :   จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน 711 คน   
       เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คือ ร้อยละ 100% 
       ผลสะท้อน     :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

   3.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    เชิงปริมาณ  :   จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ จ านวน 676 คน    
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       เชิงคุณภาพ  :   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อคือ ร้อยละ 94.41% 

        ผลสะท้อน   :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ส า เร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่ออยู่ในระดับ ดีมาก 

   3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 

21 กิจกรรม 
       เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิต

อาสาครบถ้วนทุกประเด็น  
       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิต
อาสาอยู่ในระดับ ดี 

  4.1.2 จุดเด่น  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ผลสัมฤทธิ์ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มี
คุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้ 
   1. วิทยาลัยฯ มีกระบวนท่ีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและสามารถลด
ปัญหาการออกกลางคันได้ในอัตราที่สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
   2. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยและได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติ 
   3. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
   4. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผ่านการประเมิน
รอบแรกครบถ้วนทุกคน 
   5. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในแต่ละระดับ รับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติใน
ระดับท่ีสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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   6. วิทยาลัยฯ มีการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีการมีงานท าและศึกษาต่ออย่าง
เป็นระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
   7. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ครบถ้วน
ทุกคน  
   8. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการบริการชุมชนและ
จิตอาสา ถึง 21 กิจกรรม 

  4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ผลสัมฤทธิ์ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มี
คุณภาพและมาตรฐาน แต่ยังเป็นจุดท่ีควรพัฒนาของวิทยาลัยฯ ดังนี ้
         1. วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ และประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระครบทุกคน 
แต่ท้ังนี้ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ ยังอยู่ในระดับ 4 ดาว 

  4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามบริบท
ของวิทยาลัยฯ ให้สูงข้ึน มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
         1. วิทยาลัยฯ ควรน ากระบวนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา มาด าเนินการให้เข้มแข็งข้ึน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับ 5 ดาว ในปีการศึกษาถัดไป 
        2. วิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วมประกวด แข่งขันในเวทีต่างๆ ให้มากข้ึน เพื่อให้ได้รับรางวัล ในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สร้างโอกาสในการผลักดันเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติ 
มากข้ึน 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       เชิงปริมาณ  :   ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการสอนมีการพัฒนาให้เป็น

หลักฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบคือ ร้อยละ 100% 
       เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน    :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับ ดีมาก 

   1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 16 
สาขาวิชา 

       เชิงคุณภาพ :   ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คือ 
ร้อยละ 100% 

       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมอยู่ในระดับท่ี ดี
มาก 

   1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       เชิงปริมาณ :   ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ท่ีมี

คุณภาพ คือ ร้อยละ 70.84%    
       เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มี

คุณภาพครบถ้วนทุกประเด็น  
       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ ดี 
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   1.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       เชิงปริมาณ  :   จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนสู่การ

ปฏิบัติท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจ านวน 63 คน 

       เชิงคุณภาพ  :   ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการเรียน
การสอน คือ ร้อยละ 98.44% 

       ผลสะท้อน    :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ ดีมาก 

  2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.1 การจัดการเรียนการสอน 
       เชิงปริมาณ   :   1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 64 คน  
                             2. จ าครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 

จ านวน 33 คน 
                                                  3.  จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
จ านวน 64 คน 

                            4. จ านวนครูท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 64 คน 

                           5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 64 
คน 

       เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนการสอน คือ ร้อยละ 100%                 

       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี ดีมาก 

   2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       เชิงปริมาณ   :  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าข้อมูลผูเรียนเป็นรายบุคคล 

จ านวน 64 คน 
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                            2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนและรายวิชาปัจจุบัน จ านวน 64 คน 

                            3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้มีบรรยากาศท่ีต่อการเรียนรู้ จ านวน 64 คน 

                            4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จ านวน 64 คน 

                                   5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียน จ านวน 64 คน 

       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพการบริหารจัดการชั้น
เรียน คือ ร้อยละ 100 % 

       ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

 
   2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
       เชิงปริมาณ :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงในการัดการเรียนการสอน จ านวน 86 ห้อง    
       เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของห้ อ ง เ รี ยน  ห้ อ งปฏิบั ติ การ ท่ีมี ระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนคือ 
ร้อยละ 100 % 

       ผลสะท้อน :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี 

  3) ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
       เชิงปริมาณ   :  1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า

ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 63 คน 
                            2.  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 

12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 63 คน 
                            3.  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 63 คน                    

                             4.  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพจ านวน 63 คน 
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                            5.  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่จ านวน 63 คน 

       เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวชิาชพี คือ ร้อยละ 98.44 

       ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนอยู่ในระดับท่ี ดีมาก 

   3.2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       เชิงปริมาณ  :   ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา คือ ร้อยละ 100% 
       เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้

ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน   :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

   3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
       เชิงปริมาณ :   มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
       เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาด าเนิการ
ได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

       ผลสะท้อน :   สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน 

   3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      เชิงปริมาณ :   1.  ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบ

ทวิภาคี คือ ร้อยละ 100 % 
                         2.  ร้อยละของผู้ เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คือ     

ร้อยละ 15.25% 
       เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้

ด าเนินครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน  :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับท่ี 
ดีมาก 
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   3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     
       เชิงปริมาณ :   ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนคือ ร้อยละ 
100%   

       เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินการระดมทรัพยกรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนด าเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

       ผลสะท้อน  :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยกรเพื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดีมาก 

   3.6 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
       เชิงปริมาณ :   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานท่ี

ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้คือ ร้อยละ 100% 
       เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มได้ด าเนินการครบถ้วนทุก
ประเด็น 

       ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามา
ใช้บริการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์มอยู่ในระดับ ดีมาก 

   3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
    เชิงปริมาณ :  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการ
สื่อสารภายใน และระบบรักษารักษาความปลอดภัย
ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานทุกระบบ  

       เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินระบบสาธารธูปโภคพื้นฐานได้ด าเนินการ
ครบถ้วนทุกประเด็น 

       ผลสะท้อน  :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานอยู่ในระดับ ดี 

   3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
       เชิงปริมาณ :  ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการเเหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ คือ ร้อยละ 100%     
       เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการได้

ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน  :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และ

ศูนยว์ิทยาบริการอยู่ในระดับดีมาก 
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   3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็สูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา   
       เชิงปริมาณ :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ี

ใช้งานและสถานศึกษาเท่ากับ 300 Mbps  
      เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาได้ด าเนินการ
ครบถ้วนทุกประเด็น 

       ผลสะท้อน  :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก  

   3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 
       เชิงปริมาณ :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 86 ห้อง 
       เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของห้ อ ง เ รี ยน  ห้ อ งปฏิบั ติ การ ท่ีมี ระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คือ 
ร้อยละ 100% 

       ผลสะท้อน   :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่
ในระดับ ดี 

  4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         เชิงปริมาณ  :  1.  ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบ

ทวิภาคี ร้อยละ 43.75 
                           2.  ร้ อ ยละขอ งผู้ เ รี ย น ท่ี ศึ กษ า ในระบบทวิ ภ า คี          

ร้อยละ 15.25 
         เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้

ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
         ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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    4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
          เชิงปริมาณ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนคือ ร้อยละ 
100% 

          เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนได้ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 

          ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

    4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
          เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา   

จ านวน 21 กิจกรรม 
          เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาได้

ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น  
          ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิต
อาสาอยู่ในระดับท่ี ดี 

    4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
          เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ี

ใช้งานและสถานศึกษาเท่ากับ 300 Mbps  
          เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาได้ด าเนินการ
ครบถ้วนทุกประเด็น 

          ผลสะท้อน   :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี ดีมาก 

    4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 
         เชิงปริมาณ  :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 86 ห้อง 
          เชิงคุณภาพ   :  ร้อยละของห้ อ ง เ รี ยน  ห้ อ งปฏิบั ติ การ ท่ีมี ระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คือ 
ร้อยละ 100% 



58 

          ผลสะท้อน   :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่
ในระดับดี 

  4.2.2 จุดเด่น  
   1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
            2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ครูผู้สอน มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาท่ีสอน ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนเหมาะสมกับผู้เรียน และน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
            3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูได้รับ
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครบทุกคน น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบันมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพได้
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
            4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา เพิ่มจ านวนสาขาวิชาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีมากข้ึนกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ขับเคลื่อนนโยบายการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนได้ส าเร็จมีเครือข่ายการจัดการศึกษาท้ังสถานศึกษาอื่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน  
ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนได้บริการชุมชนและจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครอบคลุ่มทุกพื้นที่ 

  4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
   วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี แต่ขาดเจ้าหน้าท่ีคอย
บริการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการใช้งานและให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่และ
การน าสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

  4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพือ่การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนในชั้นเรียนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีคอย
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บริการให้ความช่วยเหลอืเก่ียวกับการใช้งานและให้ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศกึษาใหม่และ
การน าสารสนเทศไปใชเ้พือ่การพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
     เชิงปริมาณ   :  1.  จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้า

ร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 63 คน 
                            2.  จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 

12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 63 คน 
                            3.  จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 63 คน                    

                            4.  จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพจ านวน 63 คน 

                             5.  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่จ านวน 63 คน 

       เชิงคุณภาพ   :   ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ คือ ร้อยละ 98.44 

       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนอยู่ในระดับท่ี ดีมาก 

   1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       เชิงปริมาณ   :   ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา คือ ร้อยละ 100%  
       เชิงคุณภาพ   :   ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมได้ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

   1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       เชิงปริมาณ   :   ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา คือ ร้อยละ 100% 
       เชิงคุณภาพ   :   ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมได้ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
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       ผลสะท้อน    :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

   1.4 การระดมทรัพยกรเพื่อการเรียนการสอน 
       เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คือ ร้อยละ 
100% 

       เชิงคุณภาพ   :   ผลการประเมินข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนได้ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 

       ผลสะท้อน   :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับดีมาก 

   1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       เชิงปริมาณ   :   จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา    

จ านวน 21 กิจกรรม 
       เชิงคุณภาพ   :   ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาได้

ด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น  
       ผลสะท้อน   :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิต
อาสาอยู่ในระดับดี 

  2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย จ านวน 306 ชิ้น 
       เชิงคุณภาพ   :  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ 
       ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ อยู่ในระดับ ดี    

   2.2 การจัดการเรียนการสอน 
       เชิงปริมาณ   :   1.  จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 64 คน  
                             2.  จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  

ท่ีสอน จ านวน 33 คน 
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                             3.  จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
จ านวน 64 คน 

                             4.  จ านวนครูท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 64 คน 

                                                  5.  จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 64 
คน 

       เชิงคุณภาพ   : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนการสอน คือ ร้อยละ 100%                 

       ผลสะท้อน   :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี ดีมาก 

 4.3.2 จุดเด่น  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม น า
ข้อมูลจากการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและด าเนินงานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ระดมทรัพยากรจากภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ ครูผู้สอนท่ีเป็นครูมืออาชีพมีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังยังได้รับรางวัลท้ัง
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ได้รับการยอมรับถึงการเป็นสถานศึกษา
วิชาชีพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพของชุมชนท่ีมีคุณภาพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน 

 4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
   ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของครู ยังได้รับรางวัลท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติไม่ครบทุกสาขาวิชา 

 4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ครูมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของครูและรับรางวัล
ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติให้ครบทุกสาขาวิชา 
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4.4 มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 4.4.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
       เชิงปริมาณ   :  สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น  2 สาขาวิชา 
       เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นด าเนินการครบถ้วนทุกประเด็น 
       ผลสะท้อน    :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ

ยอมรับสถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น อยู่ในระดับดีมาก 

 4.4.2 จุดเด่น  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร จัดท าแผนงาน/โครงการการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ ครูผู้สอนวางแผนการฝึกอบรมด้วยการจัดท าโครงการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอน วัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การ
บริหารเงินและงบประมาณของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้หลักความประหยัดและความคุ้มค่าสูงสุด 
มีด าเนินการรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและน าผลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนให้เกิดการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

 4.4.3 จุดที่ควรพัฒนา  
  สาขาวิชาท่ีจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นยังไม่หลากหลายตามความต้องการของ
ชุมชน 

 4.4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ในปีการศึกษาถัดไป วิทยาลัยฯ ควรมีการเพิ่มสาขาวิชาท่ีจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้หลากหลายตามความต้องการของชุมชนมากข้ึน 

4.5 มาตรฐานที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา  
 4.5.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน  
   1.1 ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
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      เชิงปริมาณ :  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับ
รางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ในระดับชาติ จ านวน 67 รางวัล   

      เชิงคุณภาพ :   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับ
รางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ หรือ ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณครบถ้วนท้ังระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

      ผลสะท้อน :   องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาถึงผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชู
เกียรติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน 

 4.5.2 จุดเด่น  
  1. บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณ ครบภาคส่วน คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทารศึกษา และ ผู้เรียน 
       2. ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณครบ
ทุกระดับคือ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 4.5.3 จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ยังไม่เคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณในระดับนานาชาติ  
        2. ผู้เรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัดยังไม่
ครบทุกสาขาวิชา 

 4.5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1.  สนับสนุน สร้างโอกาส และผลักดันให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ได้รับรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณในระดับนานาชาติ  
        2. สนับสนุน สร้างโอกาส และผลักดันให้ผู้เรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณคในระดับจังหวัดยังไม่ครบทุกสาขาวิชา 
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ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศกึษาที่พึงประสงค์ 98.38 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 98.33 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 98.33 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะทั่ีพึงประสงค์ 98.46 
มาตรฐานที ่2 การจัดการศกึษา 100.00 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 99.46 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอ้ยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอ้ยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50.00) 
 
 

 

 

 



ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี ้ 
 5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.1  
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ค่าน้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ด ี 2 8 
2 ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิ้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 
การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมนิ 246 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 98.40 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00) 
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 5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2  
 
 ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  

5 
 

 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเปน็ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดมิ หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเตมิ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัตทิี่เนน้ผู้เรียนเปน็
ส าคัญ   

5 
 

 
2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่
การปฏบิัต ิ

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 
2.2 การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบตัิที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้
ใน การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมนิ 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
บริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3 
  
 ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก
เป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ค่าน้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน 
  

10 
 

 
1.1 การจดัการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 
1.2 การบริหารจดัการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

 
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  

10 
 

 2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

 
2.2 การบริหารจดัการระบบข้อมลู
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมนิ 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00) 
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 5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  
 
 ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการ
สอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชมุชนและจติอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมนิ 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  
 
 ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมนิ 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นที่ 5 ด้านปจัจยัพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6  
 
 ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมนิ 
ค่า 

น้ าหนกั 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมนิ 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมนิ 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้าน X 
น้ าหนักคะแนนของด้าน) / คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 246 (244 x 50) / 250 = 49.20 
2 หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศกึษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจยัพื้นฐาน 10 50 (42 x 10) / 50 = 10.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 496 99.20 
สรุป ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกวา่ร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

 -  โครงการเครือข่ายรั้ววิทยาลัย  
 - โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา  
 - โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 - โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออก
กลางคัน  

 - โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่  

 -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

 -  โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

 -  โครงการเยี่ยมท่ีพักอาศัย (บ้าน หอพัก 
บ้านเช่า ของนักเรียน นักศึกษา)  

 - โครงการ คัดกรองและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา  

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  
 -  โครงการมอบหมายหน้าท่ีในการดูแล

นักเรียน นักศึกษา  
 -  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

นักศึกษา  
 -   โครงการแสวงหา และส่งเสริมสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ี
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ยากจน  

 
 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของ

นักเรียน นักศึกษา  
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  
 -  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
 -  โครงการการสวดท านองสรภัญญะในวัน

ธรรมสวนะ และวันส าคัญทางศาสนา  
 -  โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา  
 -  โครงการชาวอาชีวศึกษารว่มใจท าดีถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  

 -  โครงการวันไหว้ครู  
 -  โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย 

ร่วมใจถวายเทียนพรรษาตามหลักธรร
มาภิบาล  

 - โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยา
เสพติด - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  

 -  โครงการปลูกฝั งจิตส านึกด้ านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 -   โครงการตลาดนัดคนพันธุ์ R  
 -   โครงการแต่งกายดีมีระเบียบ  
 -   โครงการ To Be Number One  
 -   โครงการ R-Cheewa Singing Contest 
 -  โครงการ STOP TEEN MOM  
 -  โครงการจัด กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัย 
 -  โ ค ร งก า ร เ ลื อ กตั้ ง คณ ะกร รมก า ร

ด าเนินงานองค์การวิชาชีพ  
 -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ สถานศึกษาธรร
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาภิบาล 

  
 -  โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่  

 -  โครงการลูกเสือช่อสะอาด  
 -  โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา

ลูกเสือแห่งชาติ - โครงการ Day Camp 
และประดับแถบ สี  

 -  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเข้าค่ายพักแรม  

3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
 - โครงการเสริมสร้ าง ทักษะการ เป็น

ผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

 - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

4. การพัฒนาคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้าานนวัต
กรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 -  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
 -  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม่ - โครงการจัดประกวด  
 -  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา

และระดับอาชีวศึกษา  
 -  โครงการพัฒนาผลงาน  
 -  โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่ อ เ ข้าร่ วม

ประกวดในระดับภาคระดับชาติ  
 -  โครงการพัฒนาผลงาน  
 -  โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับรางวัลใน

ระดับจังหวัด ภาค ชาติ  หรือระดับ 
นานาชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 -  โครงการการประกวด  
 
 -  โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
 -  โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
ภาค และระดับชาต ิ 

 - โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรางวัล
ในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ 
นานาชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  

 -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาโครงการ  

5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 -  โ ค ร งก า ร ส่ ง เ ส ริ มพั ฒน านั ก เ รี ย น 

นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับจังหวัด ภาค ชาติ  

6. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 -  โครงการยกระดับการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ  
 -  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
7. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  
 -  โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความ

พร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

 - โครงการยกระดับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-
NET  

 -  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 
 
 -  โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 8. 
การยกระดับการมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 -  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  
 -  โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
 -  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 -  โ ค ร ง ก า ร แ น ะ แ น ว ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
อาชีวศึกษา  

 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 -  โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา  
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 -  การประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
 -  โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู  

 -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน  

 -  โครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ชั้นเรียน

ของครูผู้สอน  
 - โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตใน

สถานประกอบการ  
 - โครงการความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

คุณภาพการสอนของผู้สอน  
2. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของ
ครูผู้สอน   
 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนแกนน าสถาน ศึกษา
คุณธรรม  

 -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  

 -  โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 -  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอน  
3. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 -  โครงการเชิดชูเกียรติ  
 -  โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
 -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 -  โครงการพัฒนาระบบการประ กัน

คุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  

4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร

จัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ  
4. ด้านการมีส่วนร่วม 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี  
 -  โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม

ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการ  

 - โครงการปัจฉิมและสัมมนานักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  

 - โครงการฝึกประสบการณ์ความรู้ในงาน
อาชีพ  

 - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา เชิดชูเกียรติ และ
บันทึกลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  

 - โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการท่ี
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทวิภาค ีประจ าปีการศึกษา  

 - โครงการประชุมสัมมนาการ เ ขียน
แผนการฝึกอาชีพให้กับครูฝึกในสถาน
ประกอบการและครู อาจารย์ใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

 - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
บันทึกลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
2. การพัฒนาคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน  
 - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English 

Camp)  
 - โครงการ คน ภาษา (จัดหาผู้มี

ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ
ด้ านภาษาอั ง กฤษ/ภาษาจี น  เพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา  

 - โครงการค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP  
 - โครงการวัน Christmas - โครงการการ

เชิญผู้ เชี่ ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาร่วมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 3. การพัฒนา
คุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  

 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit 
center)  

 - โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่องค์กร 
ชุมชน และสถานประกอบการ  

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 1. การพัฒนาคุณภาพอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ     
   - โ ค ร งกา รป รั บปรุ ง อ า คา รสถาน ท่ี    

และภมิทัศน ์
   - โครงการปรับปรุ งทาห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ 
   -  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
   -  โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร

จัดการด้านอาคาร ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ 

2. การพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน  
   - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3. การพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ  
   -  โครงการศึกษาดูงานนักเรียน  นักศึกษา   
   -  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้        

ด้วยตนเอง (Selft Service) 
   -  โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ ท่ี

หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   -  โครงการฝึกประสบการวิชาชีพของ

นักเรียน นักศึกษา 
   -  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. การพัฒนาคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
   - โครงการปรับปรุ ง เว็บไซต์วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร 
   -  โครงการพัฒนาระบบอิน เทอร์ เน็ต

ความเร็วสูง 
   -  โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้

ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
ก 

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR ) 

ปการศึกษา  2561
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR ) 

ปการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

1. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  ท่ีอยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-511218 โทรสาร 077-511234 E-mail cpvc.ac.th@gmail.com 
Website www.cpvc.ac.th 

         ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีจ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. 1495 คน ระดับ ปวส. 
687 คน  รวม 2,182 คน จ านวน ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 716 คน ปี
การศึกษา จ านวน 638 คน จ านวนผู้บริหาร 5 คน จ านวนข้าราชการครู  54 คน ข้าราชการพลเรือน  
1 คน พนักงานราชการครู 2 คน ครูพิเศษสอน 8 คน เจ้าหน้าท่ี 25 คน บุคลากรอื่นๆ 16 คนวิทยาลัย
ฯ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน
ระบบภาคปกติ และระบบทวิภาคี   3 ประเภทวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประเภท
วิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 16 สาขาวิชา อาคารท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 หลัง อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง อาคารอื่น 
ๆ 2 หลัง2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

    วิทยาลัยฯ บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ ปรัชญา ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  
คุณธรรมสูงยิ่ง อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เอกลักษณ์ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
มาตรฐานสากล พันธกิจ 1)   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 2) ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 3) ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 4) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชนและองค์กร
ภายนอก 5)  ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ 
วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มี เป้าประสงค์ 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 2) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
อาชีวศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 3) ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 4) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาคและลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนในทุกระดับ 5) พัฒนาองค์ความรู้ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสู่
นวัตกรรม และต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ 6) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ผลการประเมินตนเอง  
 2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดบั  
 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา 
พ.ศ.2561 

  มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศกึษาที่พึงประสงค์
 98.38 

  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ 98.33 
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 98.33 
  ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะท่พึงประสงค์ 98.46 
 มาตรฐานที ่2 การจัดการศกึษา 100.00 
  ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา 100.00 
  ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  100.00  
  ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ               100.00 
  ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
 มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100.00 
  ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100.00  
  ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  99.46 
 สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดบั ยอดเย่ียม   

    

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
   1. ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา                             49.20 
   2. หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน                     10.00 
   3. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา        20.00 
   4. การมีส่วนรว่ม                        10.00 
   5. ปัจจัยพื้นฐาน                              10.00        

  ร้อยละคะแนนที่ไดจ้ากการประเมนิในภาพรวม 99.20 
 สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเย่ียม    
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2.2 หลกัฐานสนับสนนุ 
 - แฟ้มเอกสารผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
 - เอกสารหลักฐานและรอ่งรอย 
 - รายงานการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา 
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลปัจจุบนัของสถานศึกษา 
  1.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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 2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

   2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี ทวศิึกษา รวม 
ปวช.1 471 51 0 522 
ปวช.2 448 41 0 489 
ปวช.3 410 15 0 425 

รวม ปวช. 1329 107 0 1436 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาค ี รวม 
ปวส.1 244 108 352 
ปวส.2 216 107 323 

รวม ปวส. 460 215 675 

    2.3.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 699 404 57.80 
ปวส.2 367 312 85.01 

รวม 1066 716 67.17 

    2.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

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

รวม 990 696 70.30 

    2.3.3 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ ท่ี
ได้รับการรับรอง 

54 54 54 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 2 2 2 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 8 8 8 
เจ้าหน้าท่ี 25 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

16 - - 

รวม คร ู 64 64 64 
รวมทั้งส้ิน 111 64 64 

    2.3.4ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

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

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 9 7 16 

    2.3.5 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค ์ 2 
อาคารอืน่ ๆ 2 

รวมท้ังสิ้น 12 
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  2.3.6 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 36316904.79 
งบด าเนินงาน 5669895.02 
งบลงทุน 25245300.00 
งบเงินอุดหนุน 14279672.50 
งบรายจ่ายอื่น 2036755.54 

รวมทั้งส้ิน 83548527.85 

 
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 11 
ประเด็น ดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

 1.1 ด้านความรู ้

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะท่ีดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  

    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

 มาตรฐานที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา  

    สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนให้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 5.1 ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน  

   สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนให้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

ส่วนที่ 3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาท้ังภายใน และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
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 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

          หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการบรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ไว้ดังนี้ 

          "ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้มาตรฐานสากล" 

 3.2 พันธกิจ (Mission) 

         หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ประสบ
ความส าเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

         พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
          พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
          พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
        พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการ
วิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 
  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ สร้างองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 

         หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้

มีคุณภาพ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์

ของสถานศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
4. ส่ ง เสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด 
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ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ์ 
5. ส่ ง เสริม  สนับสุนนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวทางในสถานศึกษา
คุณธรรม 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดระบบการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี คุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอย่างมี
คุณภาพ 

2. เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่าง
เสมอภาค 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังใน
การศึกษาในระบบปกติ และการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรับภาพลักษณ์อันดีของ
ผู้เรียน 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน 
IT และภาษาต่างประเทศ  

3. ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

1. ส่ ง เสริม  สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการศึกษาดูงานท้ังในและ
ต่างประเทศในสาขาวิชาท่ีเป็นเลิศ 
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ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ์ 
 
 

2. ส่ ง เสริ ม  สนับสนุนการ ศึกษาต่อ  การ
ฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างโอกาสและความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการน าผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูสู่การเป็น
นักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

4. สร้ างเครือ ข่ายความร่วมมือในการจัด
การ ศึกษาและการบริ ก ารวิ ช าชี พแ ก่
บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยความร่วมมือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5. ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ 
วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2. ส่ ง เสริ ม  สนับสนุนการ ให้ ผู้ เ รี ยน เป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ในการ
สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานสึกษาให้มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์  : 
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1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพื่อบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  : 
 พันธกิจท่ี  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  มีจ านวน  8  กลยุทธ์ 
ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชน 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการ 
2.  โครงการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค 

ชาติ 
 หรือระดับ นานาชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3.  โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรางวัล
ในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือระดับ นานาชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4.  โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

5.  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
6.  โครงการแต่งกายดีมีระเบียบ 
7.  โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  2.  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด หรือได้รับรางวัลผลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
  3.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาต ิ

4.  ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
5.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
  6.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วม 
ของสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  7.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 

 กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน 
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1.  เป้าประสงค์  :  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.    โครงการแสวงหา และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

ท่ียากจน 
3.   โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  

  4.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
   3.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  4.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  5.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 
  7.  สถานศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  8.  สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  
  9.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริหารท่ีมีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ 
    10.  สถานศึกษามีระบบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  11.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความรู้ ร้อยละ 60  
 
 กลยุทธ์ที่  3  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

1.  เป้าประสงค์  :  สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
ครบทุกภาคส่วน 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1    โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา 
2.   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.   โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
4.   โครงการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
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  5.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  3.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  4.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด 

1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.   โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.   โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3.   โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center) 

4.   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
5.   โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
  3.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  4.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
  5.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  6.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริม สนับสุนนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.  แผนงาน โครงการ : 
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1.   กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
2.   โครงการตลาดนัดคนพันธุ์ R 
3.   โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

กลยุทธ์ท่ี  6   ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางในสถานศึกษา
คุณธรรม 

1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 นักเรียนแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
  3.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
  2.  ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดระบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
1.  เป้าประสงค์  :  จัดระบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
2.   โครงการอื่นๆ  

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ที่  8  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
1.  เป้าประสงค์  หลักสูตรฐานสมรรถนะมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2.   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3.   โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
1.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
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  2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  3.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
  4.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  5.  ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  6.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 
พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์  : 

1. เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์  : 
 พันธกิจท่ี  2  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีจ านวน  8  กลยุทธ์ 
ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอย่างมีคุณภาพ 

1.  เป้าประสงค์  :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.   โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
2.   โครงการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
3.   โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
4.   โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center) 

5.   โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
6.   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

บันทึก 
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  7.   โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  8.   โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 
  9.   โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  10.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  11.  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
  12.  โครงการอื่นๆ 
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 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  2.  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด หรือได้รับรางวัลผลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาต ิ
  3.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาต ิ

4.  ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
5.  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET)  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

6.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  7.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  8.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
  9.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  10.  ครูผู้สอนของสถานศึกษามีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตก รรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  11.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  12. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 

กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
1.  เป้าประสงค์  :  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพและขยายโอกาสการศึกษา

วิชาชีพให้กว้างขวาง ต่อเนื่อง         
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
2.   โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
3.   โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร ด้านครุภัณฑ์และด้าน

ข้อมูล 
สารสนเทศ 

4.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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  2.  สถานศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  
  4.  สถานศึกษามีระบบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  5.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความรู้ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

กลยุทธ์ท่ี  3  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม 
1.  เป้าประสงค์  :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคม 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2.   โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it center) 

3.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนแกนน า สถานศึกษาคุณธรรม 

4.   โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5.   โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
6.   โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
7.   กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
8.   โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
  2.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  3.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาต ิ
  4.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

 
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ท้ังในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
1.  เป้าประสงค์  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบปกติ นอกระบบ และระบบทวิภาคี 
2.  แผนงาน โครงการ : 
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1.   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2.   โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
3.   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

บันทึก 
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  4.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วม 
ของสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  3.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับภาพลักษณ์อัน
ดีของผู้เรียน 

1.  เป้าประสงค์  :  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
2.   กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
3.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนแกนน า สถานศึกษาคุณธรรม 
4.   โครงการ Day Camp และประดับแถบสี 
5.   โครงการ To Be Number One 
6.   โครงการกีฬาวิษณุเกมส์ต้านภัยยาเสพติด 
7.   โครงการตลาดนัดคนพันธุ์ R 
8.   โครงการวันไหว้ครู 

  9.   โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
10. โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 

กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตาม
คุณวุฒิวิชาชีพ 

1.  เป้าประสงค์  :  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3.   โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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4.   โครงการสอนเสริม V-NET 
5.   โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
6.   โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
7.   โครงการอื่นๆ 

 3.  ตัวช้ีวัด  : 
1.  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET)  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  3.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  4.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
  5.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

กลยุทธ์ท่ี  7  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.  เป้าประสงค์  :  หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.   โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  3.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 

1.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  3.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
  4.  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  5.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  6.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

กลยุทธ์ที่  8  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน IT และภาษาต่างประเทศ 
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1.  เป้าประสงค์  :  สร้างทักษะความรู้ของผู้เรียนด้าน IT และภาษาอังกฤษท่ีตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.   โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
2.   โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 

  3.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 

1.  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริหารท่ีมีความพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์  : 

1. เพื่อพัฒนาพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.   เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์  : 
พันธกิจที่  3  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีจ านวน  5  กลยุทธ์ 

ดังนี ้

 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาดูงานท้ังในและ
ต่างประเทศในสาขาวิชาท่ีเป็นเลิศ 

1.  เป้าประสงค์  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 

2.  แผนงาน โครงการ : 
1.   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียน 
การสอน 
  2.   โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  3.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
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  1.  ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  2.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  3.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  4.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  5.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
  กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.  เป้าประสงค์  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  2.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  เป้าประสงค์  :  สร้างโอกาสและความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.    การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  3.   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอน 

4.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 

ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
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กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริม สนับสนุนการน าผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อ
พัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

1.  เป้าประสงค์  :  สร้างโอกาสและความร่วมมือในการน าผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.  แผนงาน โครงการ : 
  1.   โครงการการเชิญผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  2.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 

1.  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
2.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
1.  เป้าประสงค์  :  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน

อาชีวศึกษา  
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

2.  แผนงาน โครงการ : 
  1.   การประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  2.   โครงการการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
  3.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 

 1.  ครูผู้สอนของสถานศึกษามีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  2.  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

พันธกิจที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร 
ชุมชนและองค์กรภายนอก 
วัตถุประสงค์  : 

1.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร 
ชุมชน และองค์กรภายนอก 

2.   เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยุทธ์  : 
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พันธกิจท่ี  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่
บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  มีจ านวน  3  กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

1.  เป้าประสงค์  :  ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.  แผนงาน โครงการ : 

1.   โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
  2.   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
บันทึก 
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 
  3.   โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  4 .  โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

5.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  

นักเรียนแกนน า สถานศึกษาคุณธรรม 
6.   โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center) 
  7.   กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
  8.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  2.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  3.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  4.  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 

 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา 
1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและจิต

อาสาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

  1.   โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  2.   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  3.   โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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  4.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2.  แผนงาน โครงการ : 
  1.   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
บันทึก 
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 
  2.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
  2.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์
ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์  : 

เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์  : 

พันธกิจที่  5  ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์
ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจ านวน  3  กลยุทธ์ ดังนี ้

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2.  แผนงาน โครงการ : 

  1.   โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 
  2.   โครงการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  3.   โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
  4.   โครงการอื่นๆ 
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 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด หรือได้รับรางวัลผลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
 
 
 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.  เป้าประสงค์  :  ส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
2.  แผนงาน โครงการ : 

  1.   โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  2.   โครงการอื่นๆ 
 3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  2.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมต่อยอด

ธุรกิจ 
1.  เป้าประสงค์  :  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ 
2.  แผนงาน โครงการ : 

  1.   โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 
  2.   โครงการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  3.   โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
  4.   โครงการอื่นๆ 

3.  ตัวช้ีวัด  : 
  1.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  2.  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีการ
น าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด หรือได้รับรางวัลผลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80     
ข้ึนไป 
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ภาคผนวก  
ข 

ภาพประมวลผลงานดีเด่น 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเสนอโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาใน
การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันท่ี 
12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
 



112 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ซึ่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้รับการประเมินการมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ธนาคารออมสิน มอบโล่พร้อมเกียรติบัตร การออมดีให้กับธนาคารโรงเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร โดยมีนายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร รักษาการ ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบ และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 
และครูผู้ควบคุม ท่ีดูแลธนาคารโรงเรียนให้มียอดการออมดี ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ทีมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้รับรางวัลค่ายย่อยดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 21-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
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 นายอ านวย นวลจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการคัดเลือกจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษาตามโครงการ
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญในการบริหารสถานศึกษา อันน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากการครองตน ครองคน ครองงาน คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร คุณภาพนักเรียน นักศึกษา การบริหารจัดการ ผลงานดีเด่น  โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวั ล “ผู้บริหารดีศรี
อาชีวศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา  
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 ครูณัฐวรรณ แสงสวี ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ท า
คุณประโยชน์ด้านการศึกษา โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ครูดีของ สกสค ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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1. นายเกรียงศักดิ์ หยีดน้อย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นางสาวปนัดดา นิสภา นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นางสาวลัดดาพร คณา      นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1   ผลงาน "การพัฒนาเก้าอี้จากเปลือกไข่" วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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1. นายเกรียงศักดิ์ หยีดน้อย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นางสาวปนัดดา นิสภา นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. นางสาวลัดดาพร คณา      นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 28 ระดับภาค 

ภาคใต้ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัด
พัทลุง ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเปลือกไข่และเปลือกหอย ครูท่ีปรึกษา นางณัฐวรรณ แสงสวี 
และดร.นวลอนงค์ อุชุภาพ 
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1. นายเกรียงศักดิ์ หยีดน้อย นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. นางสาวปนัดดา นิสภา นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. นางสาวลัดดาพร คณา      นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโล่รางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเปลือกไข่และ
เปลือกหอย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 19 
สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสิ้นค้าแลการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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นางสาวอมรา รักแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการเลขานุการ ซึ่งได้รับรางวัล

ชนะเลิศการแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันท่ี 22-28 
กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยมี นายกิตติธัช ศรีทอง ครูพิเศษประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
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นางสาวศิรินยา โอบอ้อม และ นางสาวสุทธิดา ชลพิสุทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ในการประกวดผลลัพธ์ต่อยอดค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO Financial Camp รุ่นท่ี 15 จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีนางสาวจีรา แกล้วกล้า เป็นครูผู้ควบคุม 
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นางสาวสริญญา พันธ์แจ่ม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตหนังสือราชการ  ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561ควบคุม
โดย นางสาวจีรภา นาคนิยม และนางสาวจุฑามาส ศิริภักด์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 นายวรวิศ สุดรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขางานการบัญช ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ท่ี 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 
ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 ควบคุมโดย นายบัลย์ญิน ตราช ู
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 นางสาวจินดาพร พรหมวิเชียร และนางสาวเจนจิรา สุดแต่วาสน์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 
สาขางานการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับชั้นปวช. ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 
โดยมีครูผู้ควบคุม นางส้มไทย ศิริเมร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์ และนางสาวพรณิภา กอศรี นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/2 สาขาวิชา
การบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 
โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย 
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นางสาวนฎา หมื่นสนิท และนางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบูลย์ ปวช.2/1 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจ าหน่าย (Thai Set)ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 
29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ควบคุมโดย 
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เกษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวณัฐมน สกุลปักษ์ นายทรงศักดิ์ กรแก้ว และนายศราวุฒิ ปิ่นสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้น
ปวส.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก (Western Set 
Dinner) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 10-14 
ธันวาคม 2561 ควบคุมโดย นางสาวรัชนก พรหมมิตร 
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 นางสาวอรนภา บุทธเสน ปวช.3/4 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
จังหวัดสตูล ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 ควบคุมโดย นางสาวเพ็ญพิชญา อัครธนารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวปิยาภรณ์ ไพรสว่าง นักเรียนระดับชั้นปวช.1/1 สาขางานการบัญชี ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเพลงไทยสากลหญิง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 29 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 ควบคุมโดย ครูบัลย์ญิน ตราชู 
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 นางสาวสรินญา  พันข์แจ่ม นักศึกษา
ระดับชั้น ระดับชั้นปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการส านักงานได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

 

  

 

 

 

 
 

1. นายทรงศักดิ ์ กรแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
2. นายศราวุฒ ิ ปิ่นสวัสดิ ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
3. นางสาวณัฐมน  สกุลปักษ์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากลประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก "Western Set Dinner"  ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควบคุมและฝึกซ้อม โดย
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร และนางสาวรัชนก พรหมมิตร  
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 นางสาวอรนภา บุทธเสน นักเรียนชั้นปวช.3/4 สาขางานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 
2561  "ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย"  ณ ห้องทิวลิป โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวเพ็ญพิชญา อัครธนารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวรวิช สุดรอด นักเรียนระดับชั้นปวช.2/3 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
"ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย"  ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุม
และฝึกซ้อมโดย นายบัลย์ญิน ตราชู 
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1. นางสาวจินดาพร พรหมวเิชียร นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 สาขางานการบัญชี 
2. นางสาวเจนจิรา สุดแต่วาสน ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 สาขางานการบัญชี  

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ระดับชาติ ครั ้งที่ 28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระหว่างวันที่ 3 – 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางส้มไทย  ศิริเมร์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ ์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/2 สาขางานการบญัช ี
2. นางสาวพรณิภา พันธ์แจ่ม นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/2 สาขางานการบญัชี 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปี
การศึกษา 2561 "ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี" ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย
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ภาคผนวก 
ค 

ภาพประมวลผลกิจกรรม
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการ E to E "อาหารหวานไทยแห่งอนาคต" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประมวลผลกิจกรรม 



130 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ Education To 
Employment 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปวส.1 ปีการศึกษา 2561 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
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โครงการ "อบรมความรู้เบ้ืองต้นในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)" ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 
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โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
ประจ าปี 2562 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรตอ่เนื่อง เช่ือมโยงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา 
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โครงการ “To Be Number One ต้านภยัยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2561 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรยีน นักศึกษาแกนน า
สถานศึกษาคุณธรรม 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับสถานศึกษา 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชพี เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพรเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตรอ์าชวีศึกษา - เอสโซ ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2561 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการ “อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา 
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในโดยสถานศกึษา 

(Self-Assessment Report : SAR ประจ าปีการศึกษา 2561) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายอ านวย    นวลจันทร ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
นายอนุศิษฏ ์ แสงสว่าง รองผูอ้ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นายนิมิตร ศรียาภัย รองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ 
นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว  รองผูอ้ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายจิรพงษ ์ โลพิศ รองผูอ้ านวยการฝา่ยแผนงานและความรว่มมือ 

 
คณะกรรมฝา่ยจัดท า 

นางจิราภร   อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะกรรมการฝา่ยตรวจสอบความถูกต้อง 

นายจิรพงษ ์ โลพิศ รองผูอ้ านวยการฝา่ยแผนงานและความรว่มมือ 
นางสาวรรณเนา ธนวรรณพงศ ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี
นางวรรษยา บุญนรากร หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
นางบ าเพญ็ สามัคคี หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานกุาร 
นางเสาวลักษณ ์ บัญชื่น หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นางพรทิพย ์ โตสถาน หัวหน้าแผนกผา้และเครื่องแต่งกาย 
นางเยาวด ี ปราชญ์นครเขตต ์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางเสาวลักษณ ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางณัฐวรรณ แสงสว ี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์

 

 


