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มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา รายงานผล
การประเมินตนเองประจำปีเป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา และใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
  รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒) เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกัด
ใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓) เพื่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ๑๒ ประเด็น
การประเมิน เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้บริหารของสถานศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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นำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงคข์อง
หน่วยงานต้นสังกัด และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่ม ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
   
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๒8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๓๕ มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน 5๐ 
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 2๒๑ หมู่ที ่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรรวม ๗๐ คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร ๕ คน ครูผู้สอน ๔๓ คน และบุคลากรทางการศึกษา ๒๒ คน จัดการศึกษาในระดับปวช. 
จำนวน ๘ สาขาวิชาและระดับ ปวส. จำนวน ๘ สาขาวิชา มีผู ้เรียนจำนวน ๑,๑๕๒ คน แยกเป็นระดับ ปวช. 
จำนวน ๘๗๕ คน และระดับปวส. จำนวน ๒๗๗ คน  
 ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้ดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช 2564 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 12 ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ปรากฎผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็น 98.14 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถ
สรุปสาระสำคัญได้ 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 256๔ การ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 256๔   
    1.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน 1๒ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จำนวน 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ 
ประเด็นการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 2 ประเด็นการประเมิน และมาตรฐาน
ท่ี ๔ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๓ ประเด็นการประเมิน ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 98.14 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
 

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 

มาตรฐาน
ประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละประเด็น  
รวม
เฉลี่ย  

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4    
1 100 92 95.79  97.27 ยอดเยี่ยม   
2 100 100 100 100 100 ยอดเยี่ยม   
3 100 80   95 ยอดเยี่ยม   

4 100 100 100  100 ยอดเยี่ยม  มาตรฐานเพ่ิมเติมของ
สถานศึกษา 

รวม     98.14 ยอดเยี่ยม  
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1.2 สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายข้อ รายด้านและภาพรวม 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. คุณลักษณะ 
   ของผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
   อาชีวศึกษา 
   ที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 ยอดเยี่ยม 
๑.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
        การประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 

๑.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
      ที่พึงประสงค์ 

95.79 ยอดเยี่ยม 

๑.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 
๑.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 
๑.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ 1 97.27 ยอดเยี่ยม 
2. การจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 ยอดเยี่ยม 
๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๑.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
         รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด 
         รายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 100 ยอดเยี่ยม 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น 
          ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน 
          การสอน 

5 ยอดเยี่ยม 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
        เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 

๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 ยอดเยี่ยม 
2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
        เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

2.3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน          5 ยอดเยี่ยม 
2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 
2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน 
         ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1.2 สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายข้อ รายด้านและภาพรวม (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ๒.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 ยอดเยี่ยม 

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 
รวมมาตรฐานที่ 2 100 ยอดเยี่ยม 

3. การสร้างสังคม 
    แห่งการเรียนรู้
  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 
3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 ยอดเยี่ยม 
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
        งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 

รวมมาตรฐานที่ 3 95 ยอดเยี่ยม 
4. การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   สู่ความเป็นเลิศ 
   (มาตรฐาน 
    เพิ่มเติมของ 
    สถานศึกษา) 

๔.๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการ 
      ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และ 
      ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
      Center) 

100 ยอดเยี่ยม 

4.1.1 ผลการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ 
        ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent  
        Center) 

5 ยอดเยี่ยม 

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
      แรงงานแห่งชาติ 

100 ยอดเยี่ยม 

4.2.1 ผลการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
         แรงงานแห่งชาติ 

5 ยอดเยี่ยม 

4.3 ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 100 ยอดเยี่ยม 
4.3.1 ผลการบริหารจัดการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน 
        มัธยมศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ 4 100 ยอดเยี่ยม 
ภาพรวมของสถานศึกษา 98.14 ยอดเยี่ยม 

  

จากตารางท่ี 1.1-1.2 สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของถานศึกษา ได้ดังนี้ 
1) ระดับประเด็นการประเมิน 

มีคุณภาพในระดับยอดเย่ียม 12 ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100  
2) ระดับมาตรฐาน 

มีคุณภาพในระดับยอดเย่ียม จำนวน 4 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100  
3) ระดับภาพรวมของสถานศึกษา 

มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม ได้คะแนนเฉล่ียรวม 98.14 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์   
         1.1.1 ผลผลิต (Output)  
                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑        
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ได้คะแนน 98.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
         1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑      
(3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
         1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
                 ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอไชยา ศึกษาธิการจงัหวัด 
สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สถานประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาชีวศึกษา
ภาคใต้ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การยอมรับ ยกย่อง ชื ่นชมที่สถานศึกษาจัดการเรียน    
การสอนท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตผู้เรียนท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและ
สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
   ๑.๒ จุดเด่น 

  1.2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  1.2.2 ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

  1.2.3 ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่หรืองานวิจัยของครูและผู้เรียน ได้รับรางวัล 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และได้รับเผยแพร่ เป็นท่ียอมรับและยกย่องจากชุมชน หน่วยงานภายนอกและ 
สถานประกอบการ  
            ๑.๒.4 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี  
            ๑.๒.5 สถานศึกษามีผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัล และหลากหลายประเภท 
            ๑.๒.6 สถานศึกษาได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
   ๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา 
            ๑.๓.๑ ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 

  1.3.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
  1.3.3 การจัดทำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน 
  1.3.4 การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา 

   ๑.๔. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
           1.4.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณของผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
           1.4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
           1.4.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อเข้าร่วมการประกวดหรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ๑.๔.4 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางแต่ละสาขาให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการ
ยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล” ได้มีการกำหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่วางไว้ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองนโยบายของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อใจ 
และนำมาซึ่งคุณภาพการศึกษา เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสถานประกอบการได้นั้น โดยการใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการในการพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู ้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที ่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ ่งหวังของสังคม 
ผู้ปกครองจึงมีความมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยการอาชีพไชยามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถมองเห็นเป็น
ประจักษ์ได้ ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ในรอบ ๑๐ ปี คือ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 2. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบในด้านต่าง ๆ 
เช่น ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  : CVM  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณธรรมต้นแบบ สถานศึกษาประชาธิปไตยดีเด่น เป็นต้น  
 3. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีผู ้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
วิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  มีความคิดริเริ่ม สามารถบอกทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจตัดสินใจในงานด้านต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 4. วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นองค์กรท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประกวด
แข่งขัน จนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น สิ ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเช่ือมั่นในทางวิชาการและวิชาชีพกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
 5. วิทยาลัยการอาชีพไชยาประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนากิจกรรมพิเศษให้แก่
นักเรียนนักศึกษา ทำให้สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง
ในระดับชาติ 
 6. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี มีการ
เยี่ยมบ้านผู้เรียน ซึ่งเป็นการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองโดยตรงและใกล้ชิด ก่อให้เกิดความไว้ใจ และเกิด
ความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีบุคลิกภาพตามท่ีชุมชนคาดหวัง และ
เติบโตมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน และสืบสานภาระหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  
 วิทยาลัยการอาชีพไชยาให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
และเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศอันมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงานโครงการ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การจัดต้ังศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  : CVM และศูนย์ความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 2. การจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 3. การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีการจัดการเรียน    
การสอนด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 4. การจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยหลักสูตร ปวส. ของสถานศึกษาเป็นการจัดการเรียนในระบบ
ทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ท่ีได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ และองค์ความรู้ท่ีนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
 6. การผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ๑) 
ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปัญญา) 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 7. การปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 8. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนถึงผู้เรียนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 

“แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพัฒนา
สังคมและการรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศสามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางกับ
ดักความเหล่ือมล้ำและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนารวมทั้งทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงมั่ง
คั ่งและยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเป้าหมาย
ประเทศไทย 4.0 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมจึงได้จัดทำ“ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)” ขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมี
นัยสำคัญ  สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาวโดยคำนึงถึงแนวโน้มหลักในสังคม
โลกทางด้านสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมและการเมือง  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกา
ภิวัตน์และตลาดในอนาคต  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ความท้าทายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู้การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศและภูมิรัฐศาสตร์
ใหม่  ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต  ดังนั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันอย่างมี
ประสิทธิภาพประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศสามารถสร้างและ
เก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่างๆรวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะ
ยาวทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายให้การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศ
ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษามิติใหม่ จัดการองค์ความรู้นักประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ 
สายอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดเวทีประกวดแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครูนักวิจัย ท่ัว
ประเทศได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ อันได้แก่ การ
ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เยาวชน
อาชีวศึกษา ได้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งของผู้บริหาร ครูผู้สอน  และบุคลากร
ทางการศึกษา  รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์นวัตกรรมในโครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในปีการศึกษา 2563 มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
ได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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 ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากล เน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
และรายวิชาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (สอนเป็นเรื่อง สอนเป็น
โครงการ สอนเป็นชิ้นงาน) และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพและเผยแพร่สู่ชุมชน 
โดยสนับสนุนการนำส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีศักยภาพของนักเรียน ให้ขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคม ชุมชน หรือเศรษฐกิจในระดับพื้นท่ี 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ  วิทยาลัย
การอาชีพไชยา 
 2.2 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยาสู่เวที ระดับชาติ นานาชาติ 
และนำสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม 
3. กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา วิทยาลัยฯ ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ การจัดประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับการนำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  มาเป็นแนวในการกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิด แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ 
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 

แนวทางการส่งเสริมและพฒันางานวิจัย 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ 

วิทยาลัยการอาชพีไชยา 

1. ด้านโครงสร้าง 
องค์กรวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ผลงาน  
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  

ที่เกิดจากการ
จัดการเรียน

การสอน 
ได้รับรางวัล
ระดับชาติ 
นานาชาติ  
สู่การใช้

ประโยชน์ใน
ชุมชน 

 

แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 
1.นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 
2.การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21  
3.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4.ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
5. โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม   

6.วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม  อย่างมีคุณภาพ  

ยุค Thailand 4.0” 
 

2. ด้านกลยุทธ์ 
การบริหารวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
3. ด้านระบบ 

การจัดการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. ด้านงบประมาณวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
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4. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา แบบ Hands on  
   โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม  อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand 4.0” 
 
 ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

อาชีวศึกษาต้องจัดการศึกษาท่ีปรับเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อผลิตคนยุคดิจิทัลเข้าสู่การควบคุมเครื่องจักร
และสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรม  อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ ผลิตคนท่ีจะไปประกอบอาชีพอิสระและ
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะทำมาหากินได้ด้วยตนเอง วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 โดยการพัฒนาแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบ Hands on  โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม  อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand 4.0”  ของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand 4.0ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา” 
ได้แก่ 

ซ่อม (Repair)  :  เก่งในศาสตร์ของตนเอง ซ่อมแซม/ประกอบติดต้ัง อุปกรณ์ทันสมัย 
สร้าง (Build)  : สร้างงานจากแนวคิดทฤษฎี โดยความคิดสร้างสรรค์  มีนวัตกรรมแบบสหวิทยา 
เสริม (Additional) : เสริม เพิ่มเติม ภาษา เทคโนโลยี ต่อยอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ E-Learning 

และบริการผ่านเครือข่ายของสรรพส่ิง (Internet of Things) มีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  โดยการ  
1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน  โดยใช้แนวทางส่งเสริมและ

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา “หนึ่งคน  หนึ่งนวัตกรรม”   
2) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคผู้ใช้  เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

“หนึ่งคน  หนึ่งมาตรฐานวิชาชีพ” ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีคุณลักษณะด้านคุณภาพ
และด้านค่านิมยมอาชีวศึกษา ตรงตามมาตรฐานผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา 
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5. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ การจัดประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ ศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอนของฝ่าย
วิชาการ การจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ สามารถนำมาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  4 ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑.๒ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบ Hands On   
โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand ๔.๐”  วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 

แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา แบบ Hands on 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

“หนึ่งคน หนึ่งนวัตกรรม” 

“หนึ่งคน หนึ่งมาตรฐานวิชาชีพ” 
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ภาพท่ี ๑.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวจัิย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ด้านโครงสร้างองค์กรวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
      1.1 โครงสร้างการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ควรเป็นไปตามลำดับ 
การลำดับขั้นตามสายบังคับบัญชา ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยแบ่งการบริหารงานให้งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้      
1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนการสอน การใช้อาคารสถานท่ีและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรม
และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ การพัฒนา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2 โครงสร้างการบริหารงานงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการ งานวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการท่ีกำกับดูแลระดับนโยบายและการบริหารจัดการทำหน้าท่ี
บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเป็นประธาน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือที ่ได ้ร ับมอบหมายดูแลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ เป็นกรรมการและเลขา                 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นรองประธาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการ ผู้แทนสถาน
ประกอบการ ผู้แทนชุม ผู้แทนครู ตัวแทนแผนกวิชาเป็นกรรมการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ 1) วางแผนการ
บริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดทำ การเผยแพร่  การนำไปใช้
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ประโยชน์ในชุมชน และสังคม 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนและผู้เรียน จัดทำและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 3) ดำเนินการและ 
บริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สู่เชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม 4) นิเทศติดตาม ผลการ
ดำเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
 2. ด้านกลยุทธ์การบริหารวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
       2.1 กำหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการให้ชัดเจนเพื่อนำสู่การปฏิบัติท้ังใน
ฝ่ายและงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
และฝ่ายที่กำกับการจัดการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกวิชา เพื่อให้
ครูผู้สอนเกิดการตื่นตัว ในการที่จะขับเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาลและสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       2.2 มีตัวชี้วัดความสำเร็จหรือเป้าหมายในการดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ี
ชัดเจน เช่น นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สู่เวที่ระดับนานาชาติ/ตัวชี้วัดด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง เช่นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน เนื่องจาก
เป็นกลไกนำทางไปสู่ความสำเร็จ 
       2.4 ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เช่น 
นโยบาย “ 1 คน 1 นวัตกรรม” เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานและการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 

3. ด้านระบบการจัดการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
           3.1 ออกแบบระบบการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนและการส่งต่อ ให้มีความต่อเนื่อง โดย
การพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดในระดับท่ีสูงขึ้น และการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 
               3.2 นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และฐานข้อมูล เพื่อจัดระบบฐานข้อมูล 
งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
               3.3 จัดให้มีพื้นที่ห้อง หรือ สถานที่สำหรับเก็บรวบรวม งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็น
ผลงานเด่นและนำเสนอผลงานรางวัล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่น
หลังในการคิดค้น และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในโอกาสต่อไป 

4. ด้านงบประมาณวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
     4.1 บริหารงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการใช้งบประมาณ
นำสู่การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้มากที่สุด แทนการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการดา้น
อื่นๆ 
     4.2 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ เพิ่มเติม เนื่องจากงบสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำกัดซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
     4.3 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เช่น ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงาน และนำเสนอผลงาน 
    4.4 ควรขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมในการต่อยอด ขยายผล พัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
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6. ผลการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศ  
    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
   ผลจากการนำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคล่ือนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ปรากฎ
ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในเชิงประจักษ์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ใน     
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ข้อมูลการได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

รางวัล 
อื่น ๆ 

รวม 

จังหวัด 2 1 1 1 - 5 
ภาค 1 1 1 - 1 4 
ชาติ 3 - 1 - - 4 
นานาชาติ - - - - - - 

รวม 6 2 3 1 1 13 
 

รายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ ระดับ หน่วยงานที่จัด 
1 เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 1. ชนะเลิศ อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 

2. รองชนะเลิอนัดับ 2 ภาค อศภ. ภาคใต้ 
3. รางวัลชนะเลิศ อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี    

การประกวดสะเต็ม
ศึกษา (STEM 
Education) 

4. รองชนะเลิศ 
    อันดับ 4 

ภาค อศภ. ภาคใต้ 

2 ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาค อศภ. ภาคใต้ 
รางวัลชนะเลิศ ชาติ สำนักวิจัยฯ 
รางวัลชนะเลิศ ภาค กฟผ.ร่วมกับ สอศ. 

(โครงการชีววิถีฯ) 
รางวัลชนะเลิศ ชาติ กฟผ.ร่วมกับ สอศ. 

(โครงการชีววิถีฯ) 
3 ชาสมุนไพรอบแห้งออร์แกนิค รองชนะเลิศอันดับ 2 อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 
4 ข้าวเกรียบมะหาดรสเมี่ยงคำ รองชนะเลิศอันดับ 3 อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 
5 เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด รองชนะเลิศอันดับ 2 ชาติ สำนักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 



๑๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
7.1 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากรายวิชาโครงการ และได้จัดทำ
ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 106 ผลงาน         

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 256๔ 
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จำนวน 13 รางวัล  
  3. ผู้เรียนได้รับรางวัล นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน 
(นายภูริณัฐ รอดพุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี) 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนคนดีศรีตาปี ประจำปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี)  

5. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มี
โอกาสได้พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  6. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางวิชาการสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 7.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ให้คำปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ส่งผลให้ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนี้ 

2. นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท
บุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 
2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  

3. นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
สนับสนุนและขับเคลื่อน งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4. นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การ
บริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 1 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
  ๕. นายณรงค์ หวังอีน ผู ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับรางวัลจากการนำเสนอ 
บทความวิจัย เรื ่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
นวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 1 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
  6. นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์บทความ
วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
1 ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 



๑๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

  7. นางประกาย ใสสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี “การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” ในรูปแบบ
ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 (1st PTTC.2021) 
  8. นางประกาย ใสสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ
ผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั ้งที ่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี “การวิจัยพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 (1st PTTC.2021) 

9. นายสัจกร ทองมีเพชร ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการประกวด 
GPSC Young Social Innovation ชิงชนะเลิศ รอบชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริษัท โกลลอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

10. นายสัจกร ทองมีเพชร นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นางสาวรุ่งนภา 
ทิพย์สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูที ่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. นายสัจกร ทองมีเพชร นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นายสุริยา กันลือนาม นายณัฐวุฒิ ชูโรย และ
นางสาว  ดวงพร ปานเจริญ ครูที ่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้ร ับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที ่ 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  12. นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ นายสุริยา กันลือนาม นางสาวเกศรา คงเจริญ นายธีรวัฒน์ ล่อง
พรหม และ  นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม (Thailand New Gen Inventors Award I-New Gen Aware 2021) ระดับ
อาชีวศึกษา กลุ่มเกษตร ผลงาน : เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด ในงานวันนักประดิษฐ์ จากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

13. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษา ทีม ไข่เค็ม ผลงาน : สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ 
ได้รับรางวัล Rising Star  ระดับอาชีวศึกษา จากนายกรัฐมนตรี ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
(Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021) จากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

14. นางสาวเกศรา คงเจริญ ครูที่ปรึกษา ทีม Banking ผลงาน : ธนาคารผัก ได้ผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายในการประกวดนว ัตกรรมสร้างเสร ิมส ุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

15. นางสุวารี บุญทรง ครูท่ีปรึกษาทีม ทิพย์ธิดา ผลงาน : ขนมขี้มอดเสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ด้วยจมูกข้าว ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime Minister’s Award for 
Health Promotion Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 



๑๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

16. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา 
ทิพย์สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ี 7 การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น “ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์”  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  17. นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนา
ชุดการสอนวงจรไฟฟ้า รายวิชา เครื่องทำความเย็น การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบออนไลน์ 

18. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่ งนภา 
ทิพย์สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ี 7 การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์  โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ประจำปี 2564 ระดับภาค ภาคใต้ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  19. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา 
ทิพย์สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับภาค ภาคใต้ 
  20. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา กันลือนาม นายณัฐวุฒิ ชูโรย นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี และ
นางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูที ่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควัน
พลังงานหมุนเวียน ระดับภาค ภาคใต้ 
  21. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา กันลือนาม นายณัฐวุฒิ ชูโรย นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี และ
นางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูที ่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงาน
หมุนเวียน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  22. นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา 
ทิพย์สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๗.3 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
  ผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพไชยา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง  ๆเป็นจำนวน
มาก ดังนี้ 
  1. รางวัลเหรียญทอง โครงการประกวด GPSC Young Social Innovation ชิงชนะเลิศ รอบชิง
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก
บริษัท โกลลอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
 
 



๑๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

  2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที ่ 4 สิ ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : 
เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Thailand New Gen 
Inventors Award I-New Award 2021) “เคร ื ่องทำความสะอาดไข่เป็ด” ในงานวันน ักประดิษฐ์ ระดับ
อาชีวศึกษา กลุ่มเกษตร ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  

5. ทีม ไข่เค็ม ผลงาน : สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ ได้ร ับรางวัล Rising Star  ระดับ
อาชีวศึกษา จากนายกรัฐมนตรี ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime Minister’s Award for 
Health Promotion Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

6. ทีม Banking ผลงาน : ธนาคารผัก ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริม
ส ุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021) ระด ับอาช ีวศ ึกษา จาก
สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

7. ทีม ทิพย์ธิดา ผลงาน : ขนมขี้มอดเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจมูกข้าว ได้ผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายในการประกวดนว ัตกรรมสร้างเสร ิมส ุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

8. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
โครงการชีววิถีฯ ดีเด่น ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จาก
วิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายสวาท สุขทา) โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ประจำปี 2564  
ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

10. รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ี 7 การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น 
ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจำปี 2564 ระดับภาค ภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  

11. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นาย
สวาท สุขทา) โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564  ระดับภาค ภาคใต้ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ ระดับภาค ภาคใต้ 

 



๑๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน ระดับภาค ภาคใต้ 
  14. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไรควันพลังงานหมุนเวียน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๗.4 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
  ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “มั่นคง มั่งค่ัง  และยั่งยืน”
เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สถานประกอบและสังคม ดังนี้ 
  1. ลดรายจ่าย สร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมท่ีขยายผลสู่ชุมชน สถานประกอบ และสังคม สอดคล้อง
ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
  2. สถานประกอบการ ชุมชน ได้ประสานความร่วมมือในการต่อยอด เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
  3. สถานประกอบการ ชุมชน ได้นำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้
เพื่อการประกอบอาชีพ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้  1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับถานศึกษา 
แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตรการเรยีน
การสอน ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และเกียรติประวัติของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู ่
   วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   โทรศัพท์   0-7731-0954-5 , 0-7743-5386  โทรสาร 0-7731-0954 
   E-mail     sarabun@cicc.ac.th   
 Website   www.cicc.ac.th 
 
  ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาสครบรอบ100 ปี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แบ่งที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านดอนหลวง 
จำนวน 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทำการเรียนการ
สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอำนวย  อมรศิลป์สวัสดิ์ เป็น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก 
  การจัดการศึกษา 
   ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน          
8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที ่ยว และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
  สภาพชุมชน 
   วิทยาลัยการอาชีพไชยาตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไชยาและเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ 
กิโลเมตร ห่างจากสวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร ห่างจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔ 
กิโลเมตร ห่างจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัย ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยมีร้านค้าปลีกขนาดเล็กไว้บริการนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป มีบ้านเช่าและหอพักไว้สำหรับบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ไกล โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการบ้านเช่าและหอพักในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี 

http://www.cicc.ac.th/
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  สภาพเศรษฐกิจ 
   ผู้ปกครองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและ
อาชีพประมง มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มากนัก  
  สภาพสังคม 
   สังคมของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบ          
คนชนบท ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคนต้ังแต่ผู้สูงอายุ คนวัยทำงานและเด็ก ดังนั้น
ในแต่ละครอบครัวจะมีคนที่มีรายได้เพียงบางคนแต่มีภาระต้องเล้ียงดูคนหลายคน ทำให้ผู้เรียนบางคนอาจจะมี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
แผนภูมิ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 



๒๒ 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ๒.๓.๑ ข้อมูลผู้เรียน  
 
           ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 352 0 0 352 
ปวช.2 265 0 0 265 
ปวช.3 258 0 0 258 

รวม ปวช. 875 0 0 875 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 52 95 147 
ปวส.2 18 112 130 

รวม ปวส. 70 207 277 
 
      ตารางที่ 2.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
       ปีการศึกษา 256๓ 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 298 198 66.44 
ปวส.2 167 157 94.01 
รวม 465 355 76.34 

 
 ปีการศึกษา 256๔ 
 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 357 217 60.78 
ปวส.2 135 125 92.59 
รวม 492 342 69.51 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
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  ๒.๓.๒ ข้อมูลบุคลากร  
           ตารางที่ 2.3 ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
(คน) 

สอนตรง
สาขา
(คน) 

ผู้บริหาร 5 5 - 
ข้าราชการครู 16 16 16 
ข้าราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการครู 9 9 8 
พนักงานราชการ(อื่น) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 1๘ ๑1 17 
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรทางการศึกษา 11 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

8 - - 

รวม ครู 43 36 4๑ 
รวมทั้งสิ้น 70 41 4๑ 

   
  ๒.๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  
            ตารางที่ 2.4 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 4 8 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 8 8 16 
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    ๒.๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
      ตารางที่ 2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 13 

รวมทั้งสิ้น 21 
 
  ๒.๓.๕ ข้อมูลงบประมาณ 
            ตารางที่ 2.6 ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร ๑๑,๒๒๓,๘๑๐ 
งบดำเนินงาน ๑๔,๑๘๘,๔๐๐ 
งบลงทุน ๒,๘๐๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๗,๗๘๗,๖๑๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๒,๓๘๐,๙๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๘,๓๘๐,๗๒๐ 
 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

   ปรัชญา 
    ปัญญาดี มีคุณธรรม น้อมนำสังคม อุดมพลานามัย 
 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
  ทักษะเย่ียม คุณธรรมเด่น เก่งนวัตกรรม 
   คุณธรรมอัตลักษณ์ 
    พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา 
   เอกลักษณข์องสถานศึกษา 
    องค์กรแห่งการเรียนรู ้
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
   “เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษ
ท่ี 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล” 
  พันธกิจ 
   1. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
    4. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริหารวิชาชีพ 

6. บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านนวัตกรรมการบริหารแบบ  
มีส่วนร่วมให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ 
   1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 
 3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและความต้องการในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
 4. ผู้ เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านสมรรถนะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และการส่ือสาร  
 6. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษามีงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคมและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
 9. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 10. สถานศึกษาขับเคลื่อนและบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้ ศูนย์
บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์อย่างมีคุณภาพ    
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  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการพัฒนาประเทศ  
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. พัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชาตรงตามมาตรฐานอาชีพ โดยบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน        
 6. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและความต้องการในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 7. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและรูปแบบท่ีทันสมัย 
 8. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9. ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาต่าง  ๆให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
 10. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ   
 11. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการสอนและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 12. ส่งเสริมการประเมินและการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน  

13. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรยีน
การสอน 
 14. ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคมและ
ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์            
 15. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่เวทีระดับสากล 
 16. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
 17. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 18. ยกระดับการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมและชุมชน 
 19. พัฒนาสถานศึกษาตามโมเดลการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา 
 20. ยกระดับการบริหารศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ
และในสาขาวิชาท่ีมีความเป็นเลิศ จำนวน 2 ศูนย์ 
 21. จัดการศึกษาด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีผลงานและรางวัลต่าง ๆ ดังตารางท่ี 2.7 – 2.14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.7 สรุปผลงานรางวัล ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทรางวัล ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวม 
สถานศึกษา 5 4 4 13 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 2 2 24 28 
ผู้เรียน 2 1 27 30 

รวม 9 7 55 71 
 
ตารางที่ 2.8 สรุปผลงานรางวัล ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทรางวัล ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวม 
สถานศึกษา 14 8 13 35 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 21 9 48 78 
ผู้เรียน 10 8 32 50 

รวม 45 25 93 163 
 
ตารางที่ ๒.9 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสท่ีได้รางวัลชนะเลิศ 
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 
“การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเล้ียงกบใน
ขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ” 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น รางวัลอื่น ๆ ชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

เกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ตารางที่ ๒.9 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ได้รับเงินสนับสนุนการต่อยอดการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินใน
สถานศึกษา (Fin. ดี We can Do!!! Season 2) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ “องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น” สถานศึกษาขนาดกลาง 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลประเภทท่ี 7 การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น “เครื่องล้าง
ทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ” โครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประจำปี 2562 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลประเภทท่ี 1 การดำเนินงานภายใน
วิทยาลัยดีเด่น รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ โครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื ประจำปี 2562 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี ๑ การ
ดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลง
สาธิต) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

รางวัล “องค์การมาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

รางวัล “องค์การมาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เกียรติบัตร “ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เกียรติบัตร “ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วม
กิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน “งานของดี
เมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 
2564” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ตารางที่ ๒.10 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “องค์การ
มาตรฐานด ี เด ่น” สถานศ ึกษาขนาดกลาง 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

ได้ร ับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ในการ
น ำ เสนอศ ู น ย ์ พ ัฒนาอาช ี พและการ เป็น
ผู้ประกอบการ บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 
จำกัด หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื ่องเรือสปีด   
โบ๊ทแบบเอาท์บอร์ด (Out Board) ต่อนางสาวตรี
น ุ ช  เ ท ี ย น ท อ ง  ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 
ณ อาคารเฉล ิมพระเก ียรต ิ  ว ิทยาล ัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด  GPSC Young Social 
Innovation ชิงชนะเลิศ รอบชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี 

เหรียญทอง ชาติ บริษัท โกลลอล เพาเวอร์ ชิน
เนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
 

ได ้ร ับใบอน ุญาตเป ็นผ ู ้ดำเน ินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จำนวน 8 สาขา
งาน (ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ PLC , ช่างเครื่องปรับอากาศใน
บ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก , ช่างไฟฟ้าอุตสา
กรรม , พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอ
ผลงาน) , พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตาราง
การทำงาน) , พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์  
(ประมวลผลคำ) , ช่างสีรถยนต์ , ช่างบำรงุรักษา
รถยนต์) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเภท 
ที ่  4 สิ ่งประดิษฐ์ด ้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลา
ระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 



๓๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.10 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเภท 
ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน 
: เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

เหรียญเงิน ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดส ิ ่ งประด ิษฐ ์ และนว ั ตกรรม 
(Thailand New Gen Inventors Award I-New 
Award 2021) “เครื ่องทำความสะอาดไข่เป็ด” 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา กลุ่ม
เกษตร 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา ผลงาน : 
สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ 

รางวัล 
Rising Star   

ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา ผลงาน : 
ธนาคารผัก 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา ผลงาน : 
ขนมขี้มอดเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจมูก
ข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภท
ที ่ 7 การคิดค้นสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
โครงการชีววิถีฯ ดีเด่น ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผัก
เล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภท
ที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้
ได้ผลดีเด่น (นายสวาท สุขทา) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 
2564 ปีท่ี 3 ติดต่อกัน 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กรมสว ัสด ิการและคุ ้มครอง
แรงงาน 

รางวัล “The Best Poster Presentation”  
การบริหารการศึกษา  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า
ภาคเหนือ 3 

 
 



๓๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.10 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “องค์การ
มาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ
ภาค ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

ทีมบัญชีพารวย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ผู้เข้า 
รอบจัดทำผลงาน ระดับโครงงานสร้างสรรค์  
(Fin. ด ี  We can Do!!! Season 3) ไ ด ้ ร ั บ เ งิ น
รางวัล จำนวน 1๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ภาคใต้ 
(Fin. ด ี  We can Do!!! Season 3) ไ ด ้ ร ั บ เ งิ น
รางวัล จำนวน 20,000 บาท 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภท
ที ่ 7 การคิดค้นสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
โครงการชีววิถีฯ ดีเด่น ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผัก
เล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเภท
ที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้
ได้ผลดีเด่น (นายสวาท สุขทา) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที ่  4 สิ ่งประดิษฐ์ด ้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลา
ระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน 
: เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “องค์การ
มาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษาขนาดกลาง  
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ กลุ่ม
จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน 
: เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๓๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.10 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที ่  4 สิ ่งประดิษฐ์ด ้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลา
ระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การประกวดผลงานสะเต ็ มศ ึกษา  ( STEM 
Education) ระด ับ ปวส. การแข ่งข ันท ักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๕ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕  
 

เกียรติบัตร เป็นองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบ Hybrid Online) “ 
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประก ันภ ัย (คปภ .) จ ั งหวัด       
สุราษฎร์ธานี 

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภท 
คลิปวิดีโอส้ัน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประก ันภ ัย (คปภ .) จ ั งหวัด       
สุราษฎร์ธานี 

ได้ผ่านการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศ ึกษา 
2563) ผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๓๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.11 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสุวารี บุญทรง “ครูดีศรีอาชีวศึกษาสาขาวิชา
การตลาด” 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุวารี บุญทรง “Excellent Teacher 4.0” 
สาขาวิชาการตลาด 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ นางสาวเกศรา คงเจริญ 
นายสุริยา กันลือนาม และนายจรูญศักด์ิ จันทระ 
ได้รางวัลที่ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ค ิดค้น
ทางด้านว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคใต้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ก ร ะ ท ร ว ง อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า 
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  ว ิ จ ั ย แ ล ะ
นวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

นายนฤเทพ นิยมทอง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี ระดับ
ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ (มอบเกียรติบ ัตรปี 
๒๕๖๓) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นางจารุวรรณ์ มีธรรม นางเพียงใจ ทองสาลี และ
นางธนัญญา แสงวิเศษ ครู-อาจารย์ที ่ปรึกษา
ผลงานนักเรียน ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางจารุวรรณ์ มีธรรม นางเพียงใจ ทองสาลี และ
นางพรทิพย์ รอดร ักษา รางว ัล ครู -อาจารย์       
ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอส้ัน 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นายสุริยา กันลือนาม นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี  
ครูที ่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นายสุริยา กันลือนาม นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี  
ครูที ่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม นายสัจกร ทองมีเพชร 
ครูที ่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
งานปรับอากาศรถยนต์”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.11 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี 
ครูที ่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
งานเครื่องยนต์ดีเซล  ”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูท่ีปรึกษาการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ “การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุชาดา คงสุข ครูท่ีปรึกษา การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายโองการ แก้วคำ ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานคอนกรีต”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศราวุฒิ นาคทองคง ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานปูน”  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะประมาณราคา
ก่อสร้าง”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางเพียงใจ ทองสาลี และนางจารุวรรณ์  
มีธรรม ครูที ่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
“ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางธนัญญา แสงวิเศษ ครูที่ปรึกษา การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญช”ี  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุวารี บุญทรง ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาววนิดา มีธรรม ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนำเสนอ
ขายสินค้า The Marketing Challenge” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางวรรณวิมล คงชู ครูท่ีปรึกษา  
การแข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพ “ทักษะกลย ุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 



๓๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.11 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวทิพวัลย์ เผือกสวัสด์ิ ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-Commerce)”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายฉลอง เพิ่มพูล และนางสาวอรอุมา  
จันทร ์ส ังสา คร ูที ่ปร ึกษา การแข่งขันทักษะ
พื ้นฐาน “การประกวดผลงานสะเต็มศ ึกษา 
(STEM Education)”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง หญิง”  

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด 
ร้องเพลงสากล หญิง” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสมศรี พัฒนเดชากุล ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด 
พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ” 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวขจีวรรณ หมะแม่ง ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด 
พูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี ครูท่ีปรึกษา  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด 
สุนทรพจน์ภาษาไทย” 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลพระ
พฤห ัสบด ี  ประเภทบ ุคคล กล ุ ่ มผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด 
โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส ำน ั ก ง าน คณะ ก ร ร ม ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)  

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการ ได้สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท. )  ระด ับชาต ิ  ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๓๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายณรงค์ หวังอีน ผู ้อำนวยการ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน 
งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค ์  หว ังอ ีน ผ ู ้อำนวยการ นางสาว
กรรณิการ์ อุมาบล นางสาววรรณวิสา ชนะชัย 
ผลงาน : ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบ
ประหยัดพลังงานควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดเวที WIC 
2021 สาธารณรัฐเกาหลี และรางวัล AIA Special 
Award 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สมาคมนักประดิษฐ์แห่งเอเชีย 

นายณรงค์ หวังอีน ผู ้อำนวยการ ได้นำเสนอ
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการ
สังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษา
ระดับชาติครั้งท่ี 1 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3 
 

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นวิทยากรพี ่เลี ้ยง การฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั ้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวันชัย พันเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร
อบรมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
บูรณาการ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางประกาย ใสสะอาด รองผู ้อำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี “การวิจัยพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการ
ผล ิตและพ ัฒนากำล ั งคนอาช ีวศ ึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 
2564 (1st PTTC.2021) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ได้ร ับเกียรติบัตรเป็นกรรมการ
จัดการแข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (แข่ง
ระดับชาติ) ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 
2564 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ ได้ทำหน้าที่ครูท่ี
ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนฤเทพ นิยมทอง ได้ร ับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนภาคใต้ ในการนำเสนอศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ บริษัท ร้อยเกาะแอด
เวนเจอร์ จำกัด หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง
เรือสปีดโบ๊ทแบบเอาท์บอร์ด (Out Board) ต่อ
นางสาวตร ีน ุช เท ียนทอง ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 
ณ อาคารเฉล ิมพระเก ียรต ิ  ว ิทยาล ัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสัจกร ทองมีเพชร ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ 
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด  GPSC Young Social 
Innovation ชิงชนะเลิศ รอบชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เหรียญทอง ชาติ บริษัท โกลลอล เพาเวอร์ ชิน
เนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี 
นายสุริยา พัฒน์ประดิษฐ์ นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน :  ชุด
ชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี 
นายสุร ิยา กันลือนาม นายณัฐวุฒิ ชูโรย และ
นางสาว  ดวงพร ปานเจร ิญ คร ูท ี ่ปร ึกษา
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงาน
หมุนเวียน การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

เหรียญเงิน ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ นายสุริยา กันลือนาม 
นางสาวเกศรา คงเจริญ นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม 
และ  นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูที ่ปรึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Thailand 
New Gen Inventors Award I-New Gen 
Aware 2021) ระดับอาชีวศึกษา กลุ ่มเกษตร 
ผลงาน : เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด ในงานวัน
นักประดิษฐ์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษา ทีม ไข่เค็ม 
ผลงาน : สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ การ
ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) 

Rising Star   ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นางสาวเกศรา คงเจริญ ครูท่ีปรึกษา  
ท ีม Banking ผลงาน : ธนาคารผ ัก  ได ้ผ ่ าน
เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดนวัตกรรมสร้าง
เสร ิ มส ุ ขภาพ (Prime Minister’s Award for 
Health Promotion Innovation 2021) ระดับ 
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นางสุวารี บุญทรง ครูที ่ปรึกษาทีม ทิพย์ธ ิดา 
ผลงาน : ขนมขี้มอดเสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ด้วยจมูกข้าว การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health 
Promotion Innovation 2021) ระดับ 
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดษิฐ์ 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษา ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น “ชุดชิงช้า
ปลูกผักเลี ้ยงปลาระบบรีไซเคิลน ้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์”  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปี 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดษิฐ์ 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษา ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น “ชุดชิงช้า
ปลูกผักเลี ้ยงปลาระบบรีไซเคิลน ้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์”  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปี 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

 
 



๔๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาชุด
การสอนวงจรไฟฟ้า รายวิชา เครื่องทำความเย็น 
การประช ุมว ิ ชาการ ว ิ จ ั ยและนว ัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 3 

นายณรงค์  หวังอีน  ผู้อำนวยการ คณะกรรมการ
อำนวยการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายณรงค์ หวังอีน ผู ้อำนวยการ ได้รับรางวัล
สถานศึกษาส ่งเสร ิมการออมดีเด ่น ภาคใต้ 
โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการ
เงิน Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการ ตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัด  สุราษฎร์ธานี ในงานประชุม
ว ิชาการองค ์การน ักว ิชาช ีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ คร ั ้งที ่  32 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางสาวกรณ์ภ ัสสร ขาวเนตร ์ คร ูท ี ่ปร ึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานประชุม
ว ิชาการองค ์การน ักว ิชาช ีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ คร ั ้งที ่  32 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางจารุวรรณ์ มีธรรม และนางเพียงใจ ทองสาลี 
คร ูท ี ่ปร ึกษาโครงงานการเง ิน ได ้ร ับรางวัล
สถานศึกษาส ่งเสร ิมการออมดีเด ่น ภาคใต้ 
โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการ
เงิน Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดษิฐ์ 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษาสิ ่งประดิษฐ์ ประเภทที ่ 7 การคิดค้น
สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ 
ดีเด่น ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรี
ไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดษิฐ์ 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐข์อง
คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงาน
ทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผัก
เล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา กันลือนาม นาย
ณัฐว ุฒ ิ ช ูโรย นายนันทวุฒิ เน ียมมีศร ี และ
นางสาว    ดวงพร ปานเจร ิญ คร ูที ่ปร ึกษา
สิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขัน
ทักษะงานยานยนต์ด ีเซล การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางประกาย ใสสะอาด รองผู้อำนวยการ ได้รับ
รางวัลผู้บริหารรางวัลดีศรีอาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์ รองผู ้อำนวยการ 
ได้รับรางวัลผู้บริหารรางวัลดีศรีอาชีวะ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๔๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสุวารี บุญทรง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็น “ครูดีศรีสุราษฎร์” เนื่องในโอกาสวันครู 
ครั้งท่ี 66 พุทธศักราช 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุภาวดี ชุมวรฐายี ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 
2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางจารุวรรณ์ มีธรรม ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 
2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาววนิดา มีธรรม ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวนัครู ประจำปี 
2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ได้รับรางวัลครูดีศรี
อาชีวะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางกิตติยา มากมูล ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 
2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางพรทิพย์ รอดรักษา ได้ร ับรางวัลคร ูด ีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื ่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี ได้รับรางวัล
ครูดีศรีอาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงาน
วันครู ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ ได้รับรางวัลครูดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื ่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสมศรี พัฒนเดชากุล ได้รับรางวัลครูดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุชาดา คงสุข ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 
2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๔๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ได้ร ับรางวัลครูดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื ่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสมพบ เทพพิมล ได้รับรางวัลบุคลากรดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุธ ิดา ศรีแสง ได้ร ับรางวัลบุคลากรดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื ่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวธวรรณญา สุขเสริม ได้รับรางวัลบุคลากร
ดีศรีอาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานวัน
ครู ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกัลยาณี สุบกุบ ได้รับรางวัลบุคลากรดีศรี
อาชีวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื ่องในงานวันครู 
ประจำปี 2565 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา กันลือนาม นาย
ณัฐว ุฒ ิ ช ูโรย นายนันทวุฒิ เน ียมมีศร ี และ
นางสาวดวงพร  ปาน เจร ิญ  คร ูท ี ่ ปร ึ กษา
สิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ ผลงาน : เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสัจกร ทองมีเพชร นายสุริยา พัฒน์ประดษิฐ์ 
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ และนางสาวดวงพร ปานเจริญ ครูท่ี
ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐข์อง
คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงาน
ทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผัก
เล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายอนุพันธ์  เผือกสวัสดิ ์  ครูผู ้ควบคุมการ
ฝึกซ้อม การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื ้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ และนายสัจกร  ทอง
มีเพชร ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ 
ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสุริยา กันลือนาม และนายณรงค์ แก้วกาฬ
สินธ ุ  คร ูผ ู ้ควบคุมการฝ ึกซ ้อม ท ักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวีระยุทธ ฤทธิกุล ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานเครื ่องยนต์แก๊สโซลีน การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสัจกร ทองมีเพชร ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบเกียรติ ย ังเจร ิญ  คร ูผ ู ้ควบคุมการ
ฝ ึกซ ้อม ท ักษะการเข ียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุชาดา คงสุข ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวินิจ ทองนพคุณ ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ท ั กษะการแข ่ ง ข ั นท ั กษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวิทวัส แก้วเหล็ก ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานปูน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเกศรา คงเจริญ ครูผู้ควบคุมการฝึกซอ้ม 
ทักษะโปรแกรมสำเร ็จรูปเพื ่องานบัญชี การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาววนิดา มีธรรม ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะการนาเสนอขายสินค้า  “The Marketing 
Challenge” การแข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางวรรณวิมล คงชู ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative 
Marketing plan" การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสุวารี บุญทรง ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ได้รับ 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางจารุวรรณ์ มีธรรม ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ ในงานบัญชี  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนฤเทพ นิยมทอง ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - 
Commerce) การแข ่งข ันท ักษะวิชาช ีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาววรางคณา ยังคีรี ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที ่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม การ
แข ่งข ันตอบปัญหาว ิชาหน้าท ี ่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี ครูผู้ควบคุม
การฝึกซ้อม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื ้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายอนุพันธ์ เผือกสวัสด์ิ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวดวงพร ปานเจร ิญ คร ูผ ู ้ควบคุมการ
ฝึกซ ้อม การประกวดพูดในที ่สาธารณะเป็น
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  ( English Public Speaking 
Contest) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 



๔๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายฉลอง เพิ ่มพูล และนางสาวรุ ่งนภา ทิพย์
สุวรรณ ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ 
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกฤษณะ ไพบูลย์ ครูผู ้ควบคุมการฝึกซ้อม 
ทักษะงานจักรยานยนต์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบเกียรติ ยังเจริญ นางจารุวรรณ์ มีธรรม 
และนางพรทิพย์ รอดรักษา ครูท่ีปรึกษา โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ระดับ
จังหวัด ประเภทเพลง ได้รับเงินรางวัล 4,000 
บาท 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

นางจารุวรรณ์  มีธรรม นางเพียงใจ ทองสาลี และ
นางพรทิพย์ รอดรักษา ครูที ่ปรึกษา โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ระดับ
จังหวัด ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ได้รับเงินรางวัล 
4,000 บาท 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
ตารางที่ ๒.๑3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ในโครงการคัดเลือกนักเร ียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
ปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖2 (ประกาศผลปี ๒๕๖๓) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ เลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศศิญาดา สุริโย ได้รับการคัดเลือกเป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอนุชิต ทองสร้าง นายวรัญญู ล่องพรหม และ
นางสาวตัสนีม โต๊ะเป๊ะ การประกวดสิ่งประดษิฐ์
คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองชนะเลิศ ภาค กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

นายอาทิตย์ จันทร์เพชร นายวีระพงศ์ นะสา และ
นายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกัญชพร อินทรักษ์ การประกวดพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวรัญญู ล่องพรหม นายอนุชิต ทองสร้าง และ
นายนพดล สังข ์ส ิงห์  การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐพล อาดเสนาะ นายชัยณรงค์ ศรีชัยชนะ 
และนายเอกพงศ์ ศักดา การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐนันท์ บุญทอง และนายธนานนท์  
กลับศรี การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศราวุธ สังวรสุทธิ นายฐิติพงษ์ เฉลิม นายเจต
ณรงค์ ชำนาญราช และนายชยุตม์ เมฆเสน 
การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกสิณธ์ อำนวยเวช นายณัฐพล มีแสง และ
นายธว ัชช ัย  ใสสะอาด  การแข ่ งข ันท ักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐนนท์ นวลจริง นายศุภโชค จันทร์เลม็ด 
และนายจิรภัทร มนวรินทรกุล การแข่งขันทักษะ
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธชย บริพันธ์ นายณัฐวุฒิ ศรีแสง และ 
นายปรเมศวร์ สงสกุล การแข่งขันทักษะ 
งานคอนกรีตนายธชย บริพันธ์ นายณัฐวุฒิ ศรี
แสง และนายปรเมศวร์ สงสกุล การแข่งขันทักษะ
งานคอนกรีต 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายจักรี ร ินสุนธุ ์ และนายปัณณธร ลาดบูลย์ 
การแข่งขันทักษะงานปูน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 



๔๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุทธิพันธ์ ทองสาลี และนายพิชญะ ผลอนันต์  
การแข่งขันทักษะประมาณราคาก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวนัฐธนา พรศรี นางสาวอริสา พันธ์พฤกษ์ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวทิพวรรณ พรหมช่วย และนางสาววิลาสินี 
กอนทิพย์ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวรัตพิสุทธิ ์ อุคะติ นางสาวปภัสราภรณ์ 
แผ่นสุวรรณ์ นางสาวทรภรณ์ ลูกมณี นายธนิสร 
ยาสิทธิ์และนางสาวจันจิรา ชัยสิทธิ์ การแข่งขัน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวรุ ่งนภา ขาวสังข์ นางสาวนภาลัย บัว
ทรัพย์ นางสาวสุธิษา ศักดิ์เพชร และนางสาวลลิ
ตา คชายนต์ การแข่งขันทักษะการนำเสนอสินค้า 
The Marketing Challenge 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุชาดา เรืองดุก และนางสาวรุ่งนภา ช่วย
ฤกษ์ การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัตทริกการต์ เหตุทอง การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธนชาติ แก้วประสิทธิ์ นางสาวเขมจิรา แซ่ต้ัง 
นางสาวฐิดารัตน์ โกละกะ นายณัฐนนท์ นวลจริง 
และนายธราดล ศรีสุวรรณ การประกวดผลงาน
สะเต็มศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวมัตติกา ยุทนาวา การประกวดพูดในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกิตติพงศ์ เลื ่องสุนทร นายไตรภพ หนูคง 
และนายเกรียงศักดิ์ หาลี การแข่งขันทักษะงาน
ปรับอากาศรถยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธัญญลักษณ์ ชูจิตร นางสาวธันยธร ศักดา 
และนายพรรณนารายณ์ ทองพล การแข่งขัน
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative 
Marketing Plan 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวภัทรวดี คงใหญ่ การประกวดร้องเพลง
ไทย ลูกทุ่ง หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวอรวรรณ ฉิมแก้ว การประกวดร้องเพลง
สากล หญิง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชนนิกานต์ พลูศรี และนายภาณุพงศ์ 
น ิตย ์มี  โครงการอ ัจฉร ิยะย ุวชนประก ันภัย 
ประเภทเพลง 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางสาวนพรัตน์ ซาหว้า นางสาวศศิวิมล รอดผล 
นางสาวสุภาวิดา นิลทจันทร์ นางสาวศุภานัน 
อ ักขบ ุตร และนางสาวชนากานต์  เร ืองเวช 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทคลิป
วีดีโอส้ัน 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางสาวศศิธร วัฒนวัชระ นางสาววณิชชาพินเศษ 
นางสาวนันทิพร รักพินิจ นางสาวฐิติมา ทองมาก 
นางสาวนันทวัน ตรีวงษ์ และนางสาวสุนิสา สังข์
ปาน การประกวดสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ 
สิ ่งประดิษฐ์ประเภทที ่  ๔ สิ ่งประดิษฐ์ด ้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกเขาคันดีท็อกซ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน นายปัณณธร ชัยพัฒน์ 
นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่ การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนร ุ ่น ใหม ่  ส่ิ งประด ิษฐ ์ประเภทท ี ่  ๒ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ตู้จำหน่าย
หน้ากากอนามัยอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายภูริณัฐ รอดพุ่ม นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี 
3 สาขาว ิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุรก ิจได้ร ับรางวัล
พระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเร ียน 
น ักศ ึกษาและสถานศ ึกษา  เพ ื ่ อร ับรางวัล
พระราชทาน ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาด
กลาง เขต 11 ประจำป ีการศ ึกษา ๒๕๖๓  
(ประกาศผลปี ๒๕๖๔) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ เลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน ใน
โครงการค ัดเล ือกน ักเร ียน น ักศ ึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖3 (ประกาศผลปี ๒๕๖๔) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ เลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชน
คนดีศรีตาปี ประจำปี 2564 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

นายสราวุธ รัตนมณี นางสาวนัฐธนา พรศรี นาย
ภูวิศ แสงสว่าง นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นาย
ศราวุธ จันทระ นายปัณณวรรธ พันเรือง นางสาว
กัญชพร อินทรักษ์ นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ นาย
ธนพล ใสสะอาด และนางสาวนพรัตน์ ซาหว้า 
การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเภทท่ี 
4  ส ิ ่ ง ประด ิษฐ ์ด ้ านพล ั งงานทดแทนเพื่ อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลา
ระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศราวุธ จันทระ นายภูวิศ แสงสว่าง นางสาว
กัญชพร อินทรักษ์ นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นาย
สราวุฒิ รัตนมณี นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ นาย
ปัณณวรรธ พันเร ือง นายกิจติศ ักดิ ์  คงแก้ว 
นายธนัช แผ้วชนะ และนายจิรายุ นาคงาม การ
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเภทท่ี 
2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : 
เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน  

เหรียญเงิน ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

นายมณฑวรรษ ช่วยแย้ม นายพีรนันท์ บุญรอด 
และนายวิษณุพงศ์ โสมนัส ทีม ไข่เค็ม ผลงาน : 
สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ ได้ร ับรางวัล 
Rising Star ระดับอาชีวศึกษา จากนายกรัฐมนตรี 
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021)  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

นางสาวสุวจี มีหาดยาย นางสาวเขมจิรา แซ่ต้ัง 
และนางสาวชุต ิน ันท์ สายบุตร ทีม Banking 
ผลงาน : ธนาคารผัก ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน
การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime 
Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021) ระดับอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

นางสาวลลิตา คชายนต์ นางสาวสุธิษา ศักดิ์เพชร  
นางสาวจุฑามาศ  เทพเซ่งหลี  นักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.3 สาขาว ิชาการตลาด ได้ผ ่านเข้ารอบ
สุดท้ายในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health 
Promotion Innovation 2021) ระดับ 
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

นางสาวผกาภรณ์ เทพณรงค์ นายภูมิภัฒน์  
กิ่งแก้ว และนายภูวิศ แสงสว่าง การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม (Thailand New Gen 
Inventors Award I-New Gen Aware 2021) 
ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มเกษตร ผลงาน : เครื่องทำ
ความสะอาดไข่เป็ด ในงานวันนักประดิษฐ์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 



๕๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายศราวุธ จันทระ นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ 
และนางสาวชนาภา ไชยบรรดิษฐ์ ได้รับรางวัล
เหร ียญทอง โครงการประกวด GPSC Young 
Social Innovation ชิงชนะเล ิศ รอบชิงถ ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เหรียญทอง ชาติ บริษัท โกลลอล เพาเวอร์ ชิน
เนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

น า ย ภ ู ว ิ ศ   แ ส ง ส ว ่ า ง  น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ (ปวช) ช ั ้นป ีท ี ่  2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจนายกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ คร ั ้งที ่  32 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางสาววิไลวรรณ  ทองพรหม นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี นายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัด      
สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในงานประชุม
ว ิชาการองค ์การน ักว ิชาช ีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ คร ั ้งที ่  32 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางสาวกิ ่งกาญจน์  แข่งขัน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เลขานุการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักว ิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้  
ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวต ัสน ีม  โต ๊ะแป ๊ะ  น ักศ ึกษาระดับ
ประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ (ปวช.) ช ั ้นป ีท ี ่  3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหรัญญิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นางธัญจิรา พิมล นางสาวหัทยา จำปาทอง และ
นางสาวฐิตินันท์ สุริโย ผู้จัดทำโครงงานการเงิน 
ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น 
ภาคใต้ โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

นายสราวุฒิ รัตนมณี นายศราวุธ จันทระ นายภู
วิศ แสงสวาง นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ นางสาว
ก ัญชพร อ ินทร ักษ ์  นางสาวน ัฐธนา พรศรี  
นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นางสาวนพรัตน ซาหว้า 
นายปณณวรรธ พันเรือง  นายธนพล ใสสะอาด 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภท
ที ่  4 สิ ่งประดิษฐ์ด ้านพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี ้ยงปลา
ระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายธนานนท์ กลับศรี นายณัฐนันท์ บุญทอง และ
นายวรัญญู ล่องพรหม การแข่งขันทักษะงานยาน
ยนต์ดีเซล การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

นายศราวุธ จันทระ นายภูวิศ แสงสวาง นางสาว
กัญชพร อินทรักษ นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นาย
สราวุฒิ รัตนมณี นายสุภัทรชัย โภคภิรมย นาย 
ปณณวรรธ พันเร ือง นายกิจติศ ักดิ ์  คงแก ว 
นายธนัช แผวชนะ และนายจิรายุ นาคงาม การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตา
อบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 

 
 
 



๕๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายภูวิศ  แสงสว่าง นางสาวตัสนีม  โต๊ะเป๊ะ 
นางสาวกิ่งกาญจน์  แข่งขัน นางสาววิไลวรรณ 
ทองพรหม ได ้ร ับรางว ัลชนะเล ิศ องค ์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับกลุ่ม
จังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง 

รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศราวุธ จันทระ นายภูวิศ แสงสวาง นางสาว
กัญชพร อินทรักษ นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นาย
สราวุฒิ รัตนมณี นายสุภัทรชัย โภคภิรมย นาย  
ปณณวรรธ พันเร ือง นายกิจติศ ักดิ ์  คงแก ว 
นายธนัช แผวชนะ และนายจิรายุ นาคงาม การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน : เตา
อบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสราวุฒิ รัตนมณี นายศราวุธ จันทระ นายภู
วิศ แสงสวาง นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ นางสาว
ก ัญชพร อ ินทร ักษ์  นางสาวน ัฐธนา พรศรี  
นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร นางสาวนพรัตน ซาหว้า 
นายปณณวรรธ พันเร ือง และนายธนพล ใส
สะอาด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร ผลงาน : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยง
ปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1   

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวภัคจิรา ทำทาทอง นางสาวพิมพิศา ใฝ่สุข 
และนางสาวกนิษฐา เดชวงษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน : ชาสมุนไพร
อบแห้งออร์แกนิค 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายพีระศักดิ์ ราชอุไร นางสาวอรปรียา เนียมเกตุ 
และนางสาวส ุพาว ัน คงกล ิ ่น  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของคนรุ่นใหม่ ผลงาน : 
ข้าวเกรียบมะหารุ่นเมี่ยงคำ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกิ่งกาญจน์ แข่งขัน การประกวดร้องเพลง
ไทยสากลหญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๕๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวร ุตม์  ช ัยพัฒน์  นายสารว ุฒ ิ  ร ัตนมณี 
นางสาวนพรัตน์  ซาหว้า นางสาวพรนภา  แดง
สุวรรณ และนางสาวกัญชพร  อินทรักษ์ การ
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายอลงกรณ์  จุทอง นายอัศวเดช  พัฒน์ชนะ  
และนายธนพง  ชมวิมาน ทักษะงานเครื่องยนต์
เล็กดีเซล การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชนาภา ไชยบรรดิษฐ์ นายศศิพงศ์  หมื่น
เทศ และนายธนว ัฒน ์   ร ่มเย ็น  ท ักษะงาน
เครื ่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐพล อาดเสนาะ นายเอกพงค์  ศักดา และ
นายโรจน์ศักดิ์  ช่วยสำราญ ทักษะงานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายนันทิพัฒน์  อินทร์โรย นายวีรพงศ์  นะสา 
และนายพงษกร  บุญทอง ทักษะงานปรับอากาศ
ยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายกอบชัย  เพชรแดง และนายบุญหลง  พนม
เขต ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายจิรภัทร มนวรินทรกุล นายศุภโชค  จันทร์
เลม็ด และนายบัลลังก์ เทพเซ่งหลี  ทักษะการ
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๕๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวรายุทธ แซ่เหลียง นายธวัชชัย  ใสสะอาด 
ท ั กษะการแข ่ ง ข ั นท ั กษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายอภิสิทธิ์ ศรีชาย และนายปัณณธร ลาดบูลย์ 
ทักษะงานปูน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวจันจิรา ชัยสิทธิ์ และนางสาวนันทิกานต์  
นิซาและ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื ้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชลธิดา พรมสอน นางสาวเกศรินทร์  
คชชุม นางสาวมนทกานติ์ ทิมดี และนางสาว
มัณฑนา จิตนุ่ม ทักษะการนาเสนอขายสินค้า  
“ The Marketing Challenge” ก า ร แ ข ่ ง ขั น
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวมาริษา  หนูคงคา นางสาวประกายดาว 
สวัสดิพันธ์ นางสาววิภารัตน์  เอียดงามสม และ
นางสาวสิวาลัย  เหมาะประมาณ ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Marketing 
plan" การแข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพและทักษะ
พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกฤษณา  นกเทศ นางสาวจินตนา บัวเสน 
นางสาวชลิดา ร่าหมาน นางสาวผกามาศ สาระ
คง และนางสาวฐิติพร สังข์นิมิต ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ (Business Plan) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวภัทราพร  อักษรคง และนางสาววิภาวี  
ประมัยพิมพ์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญช ีการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๕๘ 
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ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธัญยภัทร  ขาวจีน และนายธนากร ทอง
ประพันธ์ ทักษะงานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุชาดา  เรืองดุก และนางสาวรุ่งนภา  
ช ่ ว ยฤกษ์   ท ั กษะพ ัฒนาระบบพาณ ิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชนิตา อินทสุวรรณ นางสาวกัลยรัตน์ 
จันทร์แจ่มใส ทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายฐิติพงษ์  เฉลิม และนายศราวุธ  สังสรสุทธิ 
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกรรณิการ์  มีหนู และนางสาวกิตติวรา  
โอนคำ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัตริกการต์ เหตุทอง การประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวภัทรวดี คงใหญ่ การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวนัฐธนา พรศรี  การประกวดพูดในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



๕๙ 
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ตารางที่ ๒.๑4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ (ต่อ) 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธิดารัตน์ โกละกะ นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง 
นายธนาดล  ศรีสุวรรณ นายณัฐนนท์  นวลจริง 
นางสาวกชกร  ชำนาญกิจ และนางสาวไพริน  
เหมือนเรา การประกวดผลงาน     สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. การแข่งขัน
ท ักษะว ิชาช ีพและทักษะพื ้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายศรัณย์ สมสุวรรณ นายชยพล  ชูสาย และ
นายณัฐวัฒน์  พุทธกูล ทักษะงานจักรยานยนต์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื ้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายภานุพงษ์ ผุดแจ่มใส นายรัชต์ธร ขวัญรอด 
นายอดิศักดิ์ มากแก้วกุล นายรัฐพงษ์ หงส์เจริญ 
และนางสาวเสาวลักษณ์ ไกรดาว โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ระดับ
จังหวัด ประเภทเพลง ได้รับเงินรางวัล 4,000 
บาท 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

นายพีระศักดิ์ ราชอุไร นางสาวนฤมล วัฒนสวัสด์ิ 
นางสาวน้ำฝน คงสนอง นางสาวพิชญ์สินิ นาค
คล้าย และนางสาวอรพนิต นาคคล้าย โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ระดับ
จังหวัด ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ได้รับเงินรางวัล 
4,000 บาท 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน 1๒ ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎ ีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



๖๑ 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
มาตรฐานที่ ๔ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๔.๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ในการ
บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคคลภายนอกให้มีคุณภาพ 
สู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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4.2 ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ บุคคล องค์กรต่าง ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
บุคคลภายนอกให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.3 ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      4.1.1 ด้านความรู้  
 ๑.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ๓๖9 คน จาก
จำนวนผู้เรียนท้ังหมด ๓75 คน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  98.40 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียน
สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกได้ถึงร้อยละ ๙8.40 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับยอดเย่ียม   
     4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ๑.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  164  คน 
                        ๒. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  150  คน 
      3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น 91.46 
      เชิงคุณภาพ : ๑. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ได้ระดับ 3 ดาว 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
      ๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ผลสะท้อน 
  ๑. หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้การยอมรับสถานศึกษา ยอมรับครู และ
ยอมรับผู้เรียน ว่ามีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                      ๒. มีสถานศึกษาต่าง ๆ ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา  
                      ๓. ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
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                      ๔. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจท่ีผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน ผู้เรียนทำงานเป็น 
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 1.2.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๕๙  คน 
      เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รวม 29 รางวัล ดังนี้ 
                     - ระดับจังหวัด        จำนวน  ๒๖ รางวัล  
                     - ระดับภาค           จำนวน    ๑ รางวัล  
                           - ระดับชาติ           จำนวน    ๒ รางวัล  
                           - ระดับนานาชาติ    จำนวน    -  รางวัล  
       ผลสะท้อน 
  ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในอำเภอและจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาชีวศึกษาภาคใต้ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่นักเรียน
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาชีพจำนวนมาก 
                          ๒. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่ผู ้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันและได้รับการยกย่อง    
เชิดชูเกียรติจากสถานศึกษา 
     4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๑.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  ๓42  คน จากจำนวนผู้เรียนแรกเข้าท้ังหมด  ๔92  
คน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  69.51 
      ผลสะท้อน  
  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและยกย่องท่ีสถานศึกษามีระบบการดูแลผู้เรียนท่ีดี  
 1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  1,035  คน 
จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด ๑,๑5๒ คน 
      เชิงคุณภาพ : ๑. ร้อยละผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  89.84 
                          ๒. ผลการประเมิน อวท. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินหน่วยมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ 
                          ๓. นายภูริณัฐ รอดพุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
                          ๔. นางสาวเสาวลักษณ์  มีธรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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      ผลสะท้อน 
  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สอศ. ให้การยอมรับและยกย่องสถานศึกษาในการดูแล
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์จนมีผู ้เร ียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานใน              
ปีการศึกษาเดียวกันถึง 2 คน 
 1.3.๓ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 338 คน จากจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 355 คน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงาน
ทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ๙5.21 
      ผลสะท้อน 
  สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน ให้การยอมรับ        
ยกย่องผู้สำเร็จการศึกษาว่า เป็นผู้มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
และมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

1. จุดเด่น มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
     ๑) ผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
   ๒) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
   ๓) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินหนว่ย
องค์การมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ 
   ๔) การมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
   2. จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยผู้เรียนไม่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
     2) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีผู ้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 69.51 
   3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค ์
     ๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
   ๒) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณของผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ (รวม ๓ ประเภทวิชา จำนวน ๑๖ สาขาวิชา) 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ พบว่า มี
คุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกสาขาวิชา โดยสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
     ผลสะท้อน 
  ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรภายนอก ให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่เปิด
โอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดแผนการเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
สถานประกอบการ ซึ่งอยู่ในระดับท่ียอดเยี่ยม 
   ๒.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๑๖ สาขาวิชา โดยครูทุกคนได้ปรับปรุง
รายวิชาเดิมทุกคน คนละ 1 วิชา รวมจำนวน 43 คน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
      4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที ่มีคุณภาพ  100  (จำนวน
แผนการจัดการเรียนท่ีจัดทำอย่างมีคุณภาพ ๔59 แผน จากจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 459 แผนการ
จัดการเรียนรู้)  
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
                       - ระดับดีมาก   จำนวน  126  แผน 
                       - ระดับดี        จำนวน  187  แผน 
                       - ระดับปานกลาง   จำนวน  146  แผน 
                       - ระดับควรปรับปรุง   จำนวน    -     แผน 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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               2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔3 คน จากจำนวนครูท้ังหมด ๔3 คน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐ 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัด        
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    2.2.๓ การจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน   ๔๑  คน 
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 
                        ๒. จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  ๔3 คน 
จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๓. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ๔33  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๔. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน  ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้  ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน   ๙๙.07 (จาก
จำนวนครูท้ังหมด ๔3 คน) 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา โดยการส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพไชยาอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.๔ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ๔3  คน จากจำนวน
ครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๒. จำนวนครูผู ้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน  ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๓. จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั ้งใจในการ
เรียน  ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๕. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน 
อื่น ๆ ๔3  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  ๑๐๐  
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาทุกคน 
    2.2.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
39 คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๙0.70 
                        ๒. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี  ๔3 
คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                        ๓. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ๔3 คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                        ๔. จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ๔3 
คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                        ๕. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 43 คน  จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ๙8.14 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
ของสถานศึกษา 
    2.2.๖ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน  ๕๘  ห้อง จากจำนวนห้องเรียนท้ังหมด ๕๘ ห้องเรียน 
      เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน  ๑๐๐ 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
      4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
   2.3.๑ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
      ผลสะท้อน 
  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา   ท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
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   2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม ระดับดี 
      ผลสะท้อน 
  ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรภายนอก ให้การยอมรับต่อการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของสถานศึกษา ยกย่องช่ืนชมว่าสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    2.3.๓ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับดี 
      ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
    2.3.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๙๙.39 
(จำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ๑,๑45 คน จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด ๑,๑5๒ คน) 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับดีมาก 
      ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
    2.3.๕ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากระบบ Uninet ๑๐๐ Mbps ระบบ 
TOT ความเร็ว ๘๐๐/๕๐๐ Mbps และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานทุกพื้นท่ีภายในสถานศึกษา  
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
      ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
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      4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
   2.4.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ๓๗.๕๐ 
(สถานศึกษามีผู้เรียนในระบบทวิภาคี ๖ สาขาวิชา จากสาขาวิชาท้ังหมด ๑๖ สาขาวิชา) 
                        ๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 17.96 (สถานศึกษามีผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคี ๒07 คน จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด ๑,๑5๒ คน) 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับดี 
      ผลสะท้อน 
  ๑. สถานประกอบการ และองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความร่วมมือและหรือมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
                   ๒. สถานประกอบการ และองค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยกย่อง ช่ืนชม ผู้เรียนในระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษาว่าเป็นผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน 
 1. จุดเด่น มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
       ๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๓) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๔) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๕) การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๖) การบริหารจัดการช้ันเรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๗) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๘) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
     ๙) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
   ๑๐) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   ๑๑) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   ๑๒) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   ๑๓) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
   ๑๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 
   2. จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    - ไม่มี – 
   3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    - ไม่มี – 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวนครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมฯ 70 คน จากจำนวนบุคลากรท้ังหมด 70 คน) 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
                      ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
                      ๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
                      ๓) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบติั
การประจำปี 
                      ๔) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                              ๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คือ 
๙ นโยบายสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขับเคล่ือน พัฒนา ต่อยอด ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ปรัชญา
คำสอน “คนดีสำคัญกว่าทุกส่ิง”  
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองให้การยอมรับในด้านการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยให้ความ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
   3.1.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๑๖ สาขาวิชา จากท้ังหมด ๑๖ สาขาวิชา) 
      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                      ๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
                      ๒) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการร่วมพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีสถานประกอบการท่ีรับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 55 แห่ง 
           3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ ่น ครูผู ้เชี ่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ร่วมพัฒนาผู้เรียน 16 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
                      4) สถานศึกษามีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมอบวัสดุ อุปกรณ์ และทุนการศึกษา รวม 2 รายการ  
   5) ผู้เรียนได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 18 คน รวมเป็นเงิน 165,500 บาท 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร (วัสดุ 
อุปกรณ์ และทุนการศึกษา) เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 



๗๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

    3.1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
      เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม ๗ กิจกรรม 
      เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับดีมาก
ทุกกิจกรรม 
      ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการ
ชุมชนและจิตอาสา เช่น การอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานท่ี การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่
ครู บุคลากร และนักเรียนที่ออกหน่วยบริการชุมชน เป็นต้น ประชาชนและผู้นำชุมชนให้การยอมรับ ยกย่อง
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา โดยมีจำนวนผู้มาขอรับบริการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ทุกครั้ง 
      4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
      3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ 
     เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย รวม 106 
ผลงาน 
     เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
รวม 13 รางวัล 
     ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้ปกครองให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีเรียนได้จัดทำ
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้นำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ และได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ เป็น
จำนวนมาก 
 1. จุดเด่น มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2. จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       1) พัฒนาผู ้เร ียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อเข้าร่วมการประกวดหรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
ตารางท่ี ๕.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
                 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 1๐๐ 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100)/1๐๐ 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 

           ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
            ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
            กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

           ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
            ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
            กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ๙1 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 95.7๙ 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

           ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
            ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
            กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางท่ี ๕.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
                 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

           ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
            ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
            กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น 
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ 
      การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                     ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
                      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 

           ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
            ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
            กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

                     ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                      ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
                      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)                               
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี ๕.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
                 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                       ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                        ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
                        กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)                       

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

                       ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                        ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
                        กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)      
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 
ตารางท่ี ๕.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.27 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.14 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                               ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    
                                ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                                ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)     
                                ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
                                กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามบริบทของสถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม 
 

  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา    
ท่ีกำหนดเพิ่มเติม จำนวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 4 ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

6.1 มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
      6.1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
               และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
  ผลสัมฤทธิ์ 
          เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบและรองรับสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 18 คน จากผู้เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับ
จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 
     เชิงคุณภาพ : ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต่อศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) อยู่ในระดับดี 
          ผลสะท้อน 
       องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชมสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ที่ดีสามารถให้บริการแก่บุคคล หน่วยงานภายนอกได้ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพของตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      6.1.2 ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
           เชิงปริมาณ : ผู ้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
จำนวน 167 คน จากผู้เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 250 คน คิดเป็นร้อยละ ๖6.80 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้า
รับการทดสอบท้ังหมด 
     เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อยู่
ในระดับดี 
     ผลสะท้อน 
  องค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชมสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ดี สามารถให้บริการแก่บุคคล หน่วยงานภายนอกได้ยกระดับ
สมรรถนะวิชาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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      6.1.3 ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
           เชิงปริมาณ : ผู้เรียนกลุ่มห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชาตั้งแต่ 2 ขึ้นไป จำนวน 87 คน จากจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.50 
           เชิงคุณภาพ : ผู ้เรียนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 
     ผลสะท้อน 
  ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม   
ท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อันจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อด้านสายอาชีพต่อไปในอนาคต 
   1. จุดเด่น มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     ๑) ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     ๒) ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
     3) ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   2. จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  ควรเพิ่มศูนย์ทดสอบให้เหมาะสมกับทุกสาขาอาชีพ 
   3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  การทดสอบในบางสาขาวิชาต้องใช้งบประมาณสูง จึงควรเก็บค่าวัสดุจากผู้เข้ารับการทดสอบ 
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ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้นำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
รายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ ๗.๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๑. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ    

    ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
2. โครงการเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ 
    พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2565 
3. โครงการพัฒนาเสริมทักษะผู้เรียนตามสาขาวิชา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม 
    มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
6. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือและ 
    การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
7. โครงการรักการอ่าน 
8. โครงการยกระดับความสามารถทางด้าน 
    ภาษาอังกฤษ (CEFR) สู่มาตรฐานสากล 
9. โครงการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
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ตารางที่ ๗.๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

    ตามโมเดล “รู้ทัน ป้องกัน ช่วยเหลือ” 
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี 
    และมีความสุข 
4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
5. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะ 
    ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
6. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
7. กิจกรรมการอบรมผู้เรียนหน้าเสาธง 
8. กิจกรรมการดูแลผู้เรียนก่อนเข้าเรียนและหลัง 
    เลิกเรียนบริเวณหน้าประตูวิทยาลัย 
9. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายเจ้าของหอพัก 
    บ้านเช่าของผู้เรียน 
10. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง 
      ของผู้เรียน 
11. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองท่ีมีผลการเรียน 
     ต่ำกว่าเกณฑ์ 
12. กิจกรรมการระดมทุนการศึกษา 
13. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ 
      การศึกษา  
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ตารางที่ ๗.๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
         งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 

1. โครงการส่งเสริมการจัดทำ ประกวด เผยแพร่  
    ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  
2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
    สถานศึกษา  ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ   
3. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
4. โครงการสร้างเครือข่ายการนำเสนอผลงานวิจัย 
    และนวัตกรรม 
5. โครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
     งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับสถานศึกษา 
     จังหวัด ภาค ชาติ  และนานาชาติ  
6. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ 
    ไชยา 
7. โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย 
    นวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินคณุภาพสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลสารสนเทศ (Data Set) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา      
 

 1.1 ข้อมูลผู้เรียน  
 

ระดับ/สาขางาน ชั้นป ี รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
- สาขางานยานยนต์ 126 - - 76 - - 66 - - 268 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 57 - - 49 - - 45 - - 151 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 16 - - 15 - - 13 - - 44 
- สาขางานก่อสร้าง 33 - - 28 - - 18 - - 79 
- สาขางานการบัญชี 43 - - 26 - - 48 - - 117 
- สาขางานการตลาด 28 - - 21 - - 18 - - 67 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 - - 34 - - 29 - - 101 
- สาขางานการท่องเท่ียว 11 - - 16 - - 21 - - 48 

รวม ปวช. 352 - - 265 - - 258 - - 875 
ระดับ ปวส.           
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ - 11 - - 22 - - - - 33 
- สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและ 
  สีรถยนต์ 

- 11 - - 9 - - - - 20 

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง - 26 - - 21 - - - - 47 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  อุตสาหกรรม 

- 8 - - 10 - - - - 18 

- สาขางานก่อสร้าง 12 - - 5 - - - - - 17 
- สาขางานการบัญชี 40 - - 13 - - - - - 53 
- สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - 12 - - 9 - - - - 21 
- สาขางานดิจิทัลมีเดีย  - 15 - - 35 - - - - 50 
- สาขางานการท่องเท่ียว - 12 - - 6 - - - - 18 

รวม ปวส. 52 95 - 18 112 - - - - 277 
รวมทั้งหมด 404 95 - 283 112 - 258 - - 1,152 

หมายเหตุ นับเฉพาะผู้เรียนท่ีมีสถานะปกติ  
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางจารุวรรณ์  มีธรรม)                (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานทะเบียน            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
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 1.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา      
 

ระดับ/สาขางาน จำนวนผู้เรียน
แรกเข้า 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ระดับ ปวช.    
- สาขางานยานยนต์ 94 46 48.94 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 64 36 56.29 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 25 12 48.00 
- สาขางานก่อสร้าง 32 9 28.13 
- สาขางานการบัญชี 54 46 85.19 
- สาขางานการตลาด 19 18 94.74 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 29 80.56 
- สาขางานการท่องเท่ียว 33 21 63.64 

รวม ปวช. 357 217 60.78 
ระดับ ปวส.    
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 20 20 100.00 
- สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 8 9 112.50 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 25 21 84.00 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11 10 90.91 
- สาขางานก่อสร้าง 4 5 125.00 
- สาขางานการบัญชี 14 12 85.71 
- สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 9 9 100 
- สาขางานดิจิทัลมีเดีย 38 34 89.47 
- สาขางานการท่องเท่ียว 6 5 83.33 

รวม ปวส. 135 125 92.59 
รวมทั้งหมด 492 342 69.51 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางจารุวรรณ์  มีธรรม)                (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานทะเบียน            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
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2. ข้อมูลด้านบุคลากรของสถานศึกษา       
 2.1 ข้อมูลบุคลากรทุกประเภท 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
(คน) 

สอนตรงสาขา 
(คน) ผู้บริหาร 5 5  

ข้าราชการครู 16 16 16 
ข้าราชการพลเรือน -   
พนักงานราชการ (ครู) 9 9 8 
พนักงานราชการ (อื่น) 3   
ครูพิเศษสอน 18 11 17 
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรทางการศึกษา 11   
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ยาม/พนักงานขับรถ/ฯลฯ) 8   

รวม (ครู) 43 36 41 
รวมทั้งสิ้น 70 41 41 

  

๒.๒ ข้อมูลครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 แผนกวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จำนวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา สอนตรง
สาขา 
(คน) 

คร
ูปร

ะจ
ำ 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ำ
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ช่างยนต์ 7 3 2 2 6 1 - - 7 - 7 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 5 1 - 4 3 2 - 1 4 - 5 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 1 1 1 3 - - - 3 - 3 
ช่างก่อสร้าง 4 1 - 3 1 3 - - 4 - 4 
การบัญชี 4 1 3 - 4 - - 1 3 - 4 
การตลาด 3 3 - - 3 - - 2 1 - 3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 1 - 3 4 - - - 4 - 4 
การท่องเท่ียว 2 - 1 1 1 1 - - 2 - 1 
เทคนิคพื้นฐาน 1 5 1 4 10 - - 1 9 - 1 
สามัญ 10 - 1 - 1 - - 1 - - 9 

รวม 43 16 9 18 36 7 - 6 37 - 41 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสาววนิดา  มีธรรม)                   (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานบุคลากร             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
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3. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 

ท่ี ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 
2 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 
3 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
4 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
5 ปวช. พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 
6 ปวช. พาณิชยกรรม การตลาด การตลาด 
7 ปวช. พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว 

รวม ปวช. 3 8 8 
1 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
2 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 
3 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
4 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
5 ปวส. บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 
6 ปวส. บริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
7 ปวส. บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย 
8 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว 

รวม ปวส. 3 8 ๙ 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
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4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

รายการ จำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ  13 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 58 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 58 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 58 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสุริยา  กันลือนาม)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานอาคารฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                ผู้อำนวยการ 
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

5. ข้อมูลด้านงบประมาณ (งบบุคลากร , งบดำเนินงาน , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน , งบรายจ่ายอื่น) 
ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 

1. งบบุคลากร 11,223,810 
2. งบดำเนินงาน  
    - ปวช. 13,351,000 
    - ปวส. 336,000 
    - ระยะส้ัน 501,400 
    รวม 14,188,400 
3. งบลงทุน  
    - ครุภัณฑ์ 2,800,000 
    - ส่ิงก่อสร้าง  
4. งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  
    - ค่าจัดการเรียนการสอน 4,050,400 
    - ค่าหนังสือเรียน 1,350,000 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 310,460 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,215,000 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 641,250 
    - เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 127,500 
    - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 93,000 
     รวม 7,787,610 
5.งบรายจ่ายอื่น  
   - โครงการพัฒนาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 25,000 
   - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 277,000 
   - โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 1,000,000 
   - โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ 260,000 
   - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะอาชีพ (E to E) 104,000 
   - โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือน 17,000 
   - โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน 210,000 
   - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 30,000 
   - โครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 10,000 
   - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 237,900 
   - โครงการจัดการอาชีวะเพื่อสนองพระราชดำริฯ 210,000 
   รวม 2,380,900 

รวมทั้งสิ้น 38,380,720 
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางกิตติยา  มากมูล)                        (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานวางแผนฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 

1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี สาขาวิชา/สาขางาน จำนวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนครบ
ตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

จำนวนผู้เรียน 
ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

(คร้ังแรก) 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

(คร้ังแรก) 

หมายเหตุ 

ระดับ ปวช.     
๑ ช่างยนต์ 60 54 90.00  
๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง 43 43 100  
๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 100  
๔ ช่างก่อสร้าง 18 18 100  
๕ การบัญชี 47 47 100  
๖ การตลาด 18 18 100  
๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 100  
๘ การท่องเท่ียว 21 21 100  

รวม ปวช. 248 242 97.58  
ระดับ ปวส.     
1 เทคนิคยานยนต์ 21 21 100  
2 เทคนิคซ่อมตัวถังและสีฯ 9 9 100  
3 ไฟฟ้ากำลัง 21 21 100  
4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 10 100  
5 ก่อสร้าง 5 5 100  
6 การบัญชี 12 12 100  
7 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 9 9 100  
8 ดิจิทัลมีเดีย 35 35 100  
9 การท่องเท่ียว 5 5 100  

รวม ปวส. 127 127 100  
รวมทั้งสิ้น 375 369 98.40  

 

2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙)            

  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นายพรศักดิ์  นงค์นวล)                   (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานวัดผลฯ                     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๙๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ = 
 

X ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

๑.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 
  1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  การคำนวณ  
 

                    จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                  
                         จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระ 

  =  
๑๕๐

๑๖๔
  ๑๐๐ 

 

   =  ๙๑.๔๖ 
      1.2 ผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด มีผลการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ 3 ดาว 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว)        

  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว)     
 ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว)        
  ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว) 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
          (นางสุวารี  บุญทรง)                        (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
      หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ               รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                     ผู้อำนวยการ 
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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๑.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ระดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

รางวัลอื่นๆ รวม 

จังหวัด 6 8 9 3 - 26 
ภาค - - - 1 - 1 
ชาติ - - - - 2 2 
นานาชาติ - - - - - - 

รวม 6 8 9 4 2 29 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
      ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕)     ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 4) 
      ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 3)              ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 2)            
      กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
ที่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  ระดับชั้น รางวัลระดับ 

อศจ. 
รางวัลระดับ

ภาค 
1 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 1.นายนันทิพัฒน์  อินทร์โรย 

2.นายวีรพงศ์  นะสา 
3.นาพงษกร  บุญทอง 
4.นายสัจกร  ทองมีเพชร 

ปวส.1เทคนิคฯ 
ปวส.1เทคนิคฯ 
ปวส.1เทคนิคฯ 

ครูผูค้วบคุม 

 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 

- 

2 ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 1.นายฐิติพงษ์  เฉลิม 
2.นายศราวุธ  สังสรสุทธิ 
3.นายกอบเกียรติ ยังเจริญ 

ปวช.3 ชฟ.2 
ปวช.3 ชฟ.2 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 
- 

3 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

1.นายกอบชัย  เพชรแดง 
2.นายบุญหลง  พนมเขต 
3.นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ 

ปวส.1ชฟ1 
ปวส.1ชฟ1 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 
- 

4 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบ 
วงจรอิเล็กทรอนิกส ์

1.นายวรายุทธ  แซ่เหลียง 
2.นายธวัชชัย  ใสสะอาด 
3.นายวินิจ  ทองนพคุณ 

ปวส.2 ชอ 1 
ปวส.2 ชอ 1 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

- 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานประกันฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อำนวยการ 
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ที่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  ระดับชั้น รางวัลระดับ 

อศจ. 
รางวัลระดับ

ภาค 
5 ทักษะการออกแบบ พัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ ์
1.นายจิรภัทร มนวรินทรกุล 
2.นายศุภโชค  จันทร์เลม็ด 
3.นายบัลลังก์ เทพเซ่งหลี  
4.นางสาวสุชาดา  คงสุข 

ปวช.3 ชอ 1 
ปวช.3 ชอ 1 
ปวช.3 ชอ 1 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 

6 ทักษะงานปูน  1.นายอภิสิทธ์ิ  ศรีชาย 
2.นายปัณณธร  ลาดบูลย์ 
3.นายวิทวัส  แก้วเหล็ก 

ปวช.3 ชส. 
ปวช.3 ชส. 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

- 

7 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป 
เพ่ืองานบัญชี 

1.นางสาวจันจิรา ชัยสิทธ์ิ 
2.นางสาวนันทิกานต์  นิซาและ 
3.นางสาวเกศรา  คงเจริญ 

ปวส.2 บช. 
ปวส.2 บช. 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

- 

8 ทักษะการนาเสนอขายสินค้า 
 “The Marketing Challenge” 
 

1.นางสาวชลธิดา พรมสอน 
2.นางสาวเกศรินทร์ คชชุม 
3.นางสาวมนทกานต์ิ ทิมดี 
4.นางสาวมัณฑนา จิตนุ่ม 
5.นางสาววนิดา  มีธรรม 

ปวช. 2 กต.1 
ปวช. 2 กต.1 
ปวช. 2 กต.1 
ปวช. 2 กต.1 
ครูผูค้วบคุม 

 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

- 

9 ทักษะกลยุทธ์การตลาด 
เชิงสร้างสรรค์  
"Creative Marketing plan" 
 

1.นางสาวมาริษา  หนูคงคา 
2.นส.ประกายดาว สวัสดิพันธ์ 
3.นส.วิภารัตน์  เอียดงามสม 
4.นส.สิวาลัย  เหมาะประมาณ 
5.นางวรรณวิมล  คงช ู

ปวส.1กต.1 
ปวส.1กต.1 
ปวส.1กต.1 
ปวส.1กต.1 
ครูผูค้วบคุม 

 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

- 

10 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
(Business Plan) 
 

1.นางสาวกฤษณา  นกเทศ 
2.นางสาวจินตนา  บัวเสน 
3.นางสาวชลิดา ร่าหมาน 
4.นางสาวผกามาศ  สาระคง 
5.นางสาวฐิติพร  สังข์นิมิตร 
6.นางสุวารี บุญทรง 

ปวส.1กต.1 
ปวส.1กต.1 
ปวส.1กต.1 
ปวส.1บช1 
ปวส.1คอมฯ 
ครูผูค้วบคุม 

 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

- 

11 ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 
ในงานบัญชี 

1.นางสาวภัทราพร  อักษรคง 
2.นางสาววิภาวี  ประมัยพิมพ์ 
3.นางจารุวรรณ์  มีธรรม 

ปวช.3 บช. 
ปวช.3 บช. 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

12 ทักษะงานฝึกฝีมือ 
 

1.นายธัญยภัทร  ขาวจีน 
2.นายธนากร ทองประพันธ์ 
3.นายนฤเทพ  นิยมทอง 

ปวช.1 ชย.3 
ปวช.1 ชย.3 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

13 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 

1.นางสาวสุชาดา   เรืองดุก 
2.นางสาวรุ่งนภา   ช่วยฤกษ์ 
3.นายวรสิทธ์ิ  คงประเสริฐ 

ปวส.2
คอมพิวเตอร์ฯ 

ปวส.2
คอมพิวเตอร์ฯ 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

- 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานประกันฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อำนวยการ 



๙๘ 
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ที่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  ระดับชั้น รางวัลระดับ 

อศจ. 
รางวัลระดับ

ภาค 
14 ทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียว

ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
1.นางสาวชนิตา  อินทสุวรรณ 
2.นส.กัลยรัตน์ จันทร์แจ่มใส 
3.นางสาววรางคณา ยังครี ี

ปวช.3 กท. 
ปวช.3 กท. 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

- 

15 แข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 

1.นางสาวกรรณิการ์  มีหนู 
2.นางสาวกิตติวรา  โอนคำ 
3.นายวิโรจน์  ช่วยย้ิม 

ปวช.2กต1 
ปวช.2ชย 

ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
 

1.นางสาวณัตริกการต์ เหตุทอง 
2.ว่าที่ รต.หญิงกนกลักษณ์ แก้ว
ศร ี

ปวส.2บัญชี 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

- 

17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
  

1.นางสาวภัทรวดี คงใหญ่ 
2.นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ 

ปวส.2คอมฯ 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

- 

18 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) 

1.นางสาวนัฐธนา  พรศรี 
2.นางสาวดวงพร ปานเจริญ 

ปวส.1บช 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

- 

19 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ระดับ ปวช. 
 

1.นางสาวธิดารัตน์  โกละกะ 
2.นางสาวเขมจิรา  แซ่ต้ัง 
3.นายธนาดล  ศรีสุวรรณ 
4.นายณัฐนนท์  นวลจริง 
5.นางสาวกชกร  ชำนาญกิจ 
6.นางสาวไพริน  เหมือนเรา 
7.นายฉลอง  เพ่ิมพูล 
8.นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ 

ปวช.2บัญชี. 
ปวช.2บัญชี 

ปวช.3 คอมฯ 
ปวช.3อิเล็กฯ 
ปวช.1บัญชี 
ปวช.1บัญชี 
ครูผูค้วบคุม 
ครูผูค้วบคุม 

 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

 
 
- 

20 ทักษะงานจักรยานยนต์ 1.นายศรัณย์ สมสุวรรณ 
2.นายชยพล  ชูสาย 
3.นายณัฐวัฒน์  พุทธกูล 
4.นายกฤษณะ  ไพบูลย์ 

ปวช.2ชย2 
ปวช.2ชย2 
ปวช.2ชย2 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

- 

21 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ระดับ ปวช. 

1.นส.ชิษณุษชานางค์  เชื้อวัฒน์ 
2.ว่าที่ รต.หญิง กนกลักษณ์ แก้วศรี 

ปวช.1บัญชี 
ครูผูค้วบคุม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 4 

- 

22 การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
 

1.นางสาวกิ่งกาญจน์ แข่งขัน 
2.นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ 

ปวส.1ชส1 
ครูผูค้วบคุม 

ชนะเลิศ ได้เข้าร่วม 

23 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล 1.นายณัฐนันท์  บุญทอง 
2.นายธนานนท์  กลับสี 
3.นายวรัญญู  ล่องพรหม 
4.นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี 

ปวส.2เทคนิคฯ 
ปวส.2เทคนิคฯ 
ปวส.1เทคนิคฯ 

ครูผูค้วบคุม 

 
ชนะเลิศ 

 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานประกันฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อำนวยการ 
 



๙๙ 
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ที่ รายการกิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  ระดับชั้น รางวัลระดับ 

อศจ. 
รางวัลระดับ

ภาค 
24 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) ระดับ ปวส. 
 

1.นายวรุตม์  ชัยพัฒน์ 
2.นายสารวุฒิ  รัตนมณี 
3.นาสาวนพรัตน์  ซาหว้า 
3.นางสาวพรนภา  แดงสุวรรณ 
4.นางสาวกัญชพร  อินทรักษ์ 
5.นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ 
6.นายสัจกร  ทองมีเพชร 

ปวส.2เทคนิคยาน
ยนต ์

ปวส.2ตัวถังฯ 
ปวส.1 บช. 
ปวส.1 บช. 
ปวส.2 บช. 
ครูผูค้วบคุม 
ครูผูค้วบคุม 

 
 
 

ชนะเลิศ 

 
 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 4 

25 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 1.นายอลงกรณ์  จุทอง 
2.นายอัศวเดช  พัฒน์ชนะ 
3.นายธนพง  ชมวิมาน 
4.นายสุริยา กันลือนาม 
5.นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 

ปวช.3 ชย.1 
ปวช.3 ชย.1 
ปวช.3 ชย.1 
ครูผูค้วบคุม 
ครูผูค้วบคุม 

 
 

ชนะเลิศ 

 
 

ชมเชย 

26 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1.นส.ชนาภา ไชยบรรดิษฐ์ 
2.นายศศิพงศ์  หมื่นเทศ 
3.นายธนวัฒน์  ร่มเย็น 
4.นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล 

ปวช.3ชย1 
ปวช.3ชย1 
ปวช.2ชย2 
ครูผูค้วบคุม 

 
ชนะเลิศ 

 
ชมเชย 

27 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1.นายณัฐพล อาดเสนาะ 
2.นายเอกพงค์  ศักดา 
3.นายโรจน์ศักด์ิ  ช่วยสำราญ 
4.นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม 

ปวส.2เทคนิคฯ 
ปวส.2เทคนิคฯ 
ปวส.1เทคนิคฯ 

ครูผูค้วบคุม 

ชนะเลิศ เข้าร่วม
แข่งขัน 

28 การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน ระดับ ปวช. 

นายภูริณัฐ  รอดพุ่ม ปวช.3คธ.1 ได้รับการคัดเลือกระดับชาติ 

29 การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน ระดับ ปวส. 

นางสาวเสาวลักษณ์  มีธรรม ปวส.2บช.1 ได้รับการคัดเลือกระดับชาติ 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานประกันฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
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ร้อยละ = 
 

X ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 
  การคำนวณ  
                                   จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาของรุ่น                      

                   จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 
     =     

๓๔๒

๔๙๒
  ๑๐๐ 

 

     =    ๖๙.๕๑   
 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)        ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙)            

  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางจารุวรรณ์  มีธรรม)                (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานทะเบียน            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
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รายละเอียดข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 

ท่ี ระดับ/ห้อง จำนวนผู้เรียน       
แรกเข้าของรุ่น                

(ณ วันที่           
ปวช. 10 มิ.ย.6๒
ปวส. 10 มิ.ย.6๓) 

 
 
 

 
(คน) 

สถานภาพผู้เรียน รวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
 
 
 
 

(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน               

ที่ลาออก/
เสียชีวิต / 
พ้นสภาพ 

 
 

(คน) 

จำนวนผู้เรียน               
ที่ศึกษาอยู่/ 
 ลาพักการ

เรียน/ 
อื่น ๆ  

แต่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
ระดับ ปวช. 

1 ปวช. ชย.3/1 47 26 14 7 47  

2 ปวช. ชย.3/2 47 20 18 9 47  

3 ปวช. ชฟ.3/1 32 19 10 3 32  

4 ปวช. ชฟ.3/๒ 32 17 11 4 32  

5 ปวช. ชอ.3/1 25 12 13 - 25  

6 ปวช. ชส.3/1 32 9 14 9 32  

7 ปวช. บช.3/1 27 25 2 - 27  

8 ปวช. บช.3/2 27 21 5 1 27  

9 ปวช. กต.3/1 19 18 1 - 19  

10 ปวช. คอมฯ
3/1 

36 29 7 - 36  

11 ปวช. กท.3/1 33 21 12 - 33  

รวมระดับ ปวช. 357 217 107 33 357  

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางจารุวรรณ์  มีธรรม)                (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานทะเบียน            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 



๑๐๒ 
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ท่ี ระดับ/ห้อง จำนวนผู้เรียน       

แรกเข้าของรุ่น                
(ณ วันที่           

ปวช. 10 มิ.ย.6๒
ปวส. 10 มิ.ย.6๓) 

 
 
 

 
(คน) 

สถานภาพผู้เรียน รวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
 
 
 
 

(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน               

ที่ลาออก/
เสียชีวิต / 
พ้นสภาพ 

 
 

(คน) 

จำนวนผู้เรียน               
ที่ศึกษาอยู่/ 
 ลาพักการ

เรียน/ 
อื่น ๆ  

แต่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
ระดับ ปวส. 

1 ปวส. ชย.2/1 20 20 - - 20  

2 ปวส. ชย.2/2 8 9 - - 9 Pre-ved 1 
คน 

3 ปวส. ชฟ.2/1 15 16 - - 16 Pre-ved 1 
คน 

4 ปวส. ชฟ.2/๒ 10 5 5 - 10  
5 ปวส. ชอ.2/1 11 10 1 - 11  

6 ปวส. ชส.2/1 1 2 - - 2 Pre-ved 1
คน 

7 ปวส. ชส.2/๒ 3 3 - - 3  
8 ปวส. บช.2/1 14 12 2 - 14  
9 ปวส. กต.2/1 9 9 - - 9  

10 ปวส. คอมฯ2/
๑ 

23 21 2 - 23  
11 ปวส. คอมฯ2/

๒ 
15 13 2 - 15  

12 ปวส. กท.2/1 4 3 - 1 4  
13 ปวส. กท.2/๒ 2 2 - - 2  

รวมระดับ ปวส. 135 125 12 1 138  

รวมทั้งสิ้น 492 342 119 34 345 Pre-ved 3
คน 

ร้อยละ 69.51 24.18 6.91   
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางจารุวรรณ์  มีธรรม)                (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
           หัวหน้างานทะเบียน            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

1. ผลการดำเนินงาน  
     1.1  จำนวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 1,035 คน จากจำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด 1,1๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 89.84 
     1.๒  ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 1.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
         1.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

1.5 นายภูริณัฐ รอดพุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
การบัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับ ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง เขต 11 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

1.7 นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
การบัญชี ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนคนดีศรีตาปี ประจำปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
   ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๕)         ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ 4)     

   ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ 3)         ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ 2)            

   กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ 1) 
 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นายกฤษณะ  ไพบูลย์)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานกิจกรรม                 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

ท่ี ห้อง จำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

ร้อยละผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

หมายเหตุ 

1 ปวช.1ชย.1 42 38 90.47  
2 ปวช.1ชย.2 41 40 97.56  
3 ปวช.1ชย.3 43 17 39.53  
4 ปวช.1ชฟ.1 29 19 65.51  
5 ปวช.1ชฟ.2 28 25 89.28  
6 ปวช.1ชอ.1 16 13 81.25  
7 ปวช.1ชส.1 33 31 93.93  
8 ปวช.1บช.1 43 42 97.67  
9 ปวช.1กต.1 28 24 85.71  

10 ปวช.1คธ.1 38 37 97.36  
11 ปวช.1กท.1 11 11 100  

รวม ปวช.1 352 297 84.38  
12 ปวช.2ชย.1 26 13 50.00  
13 ปวช.2ชย.2 28 27 96.42  
14 ปวช.2ชย.3 22 20 90.90  
15 ปวช.2ชฟ.1 24 24 100  
16 ปวช.2ชฟ.2 25 16 64.00  
17 ปวช.2ชอ.1 15 15 100  
18 ปวช.2ชส.1 28 18 64.28  
19 ปวช.2บช.1 26 26 100  
20 ปวช.2กต.1 21 20 95.23  
21 ปวช.2คธ.1 34 33 97.05  
22 ปวช.2กท.1 16 12 75.00  

รวม ปวช.2 265 224 84.53  
23 ปวช.3ชย.1 33 30 90.90  
24 ปวช.3ชย.2 33 27 81.81  
25 ปวช.3ชฟ.1 22 21 95.45  
26 ปวช.3ชฟ.2 23 20 86.96  
27 ปวช.3ชอ.1 13 12 92.30  
28 ปวช.3ชส.1 18 18 100  
29 ปวช.3บช.1 25 25 100  
30 ปวช.3บช.2 23 22 95.65  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นายกฤษณะ  ไพบูลย์)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานกิจกรรม                 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 
 



๑๐๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ห้อง จำนวนผู้เรียน 

ทั้งหมด 
จำนวนผู้เรียน 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ 
ร้อยละผู้เรียน 

มีคุณธรรม จริยธรรมฯ 
หมายเหตุ 

31 ปวช.3กต.1 18 17 94.44  
32 ปวช.3คธ.1 29 29 100  
33 ปวช.3กท.1 21 21 100  

รวม ปวช.3 258 242 93.79  
34 ปวส.1ชย.1 11 11 100  
35 ปวส.1ชย.2 11 11 100  
36 ปวส.1ชฟ.1 20 19 95.00  
37 ปวส.1ชฟ.2 6 3 50.00  
38 ปวส.1ชอ.1 8 8 100  
39 ปวส.1ชส.1 8 8 100  
40 ปวส.1ชส.2 4 4 100  
41 ปวส.1บช.1 40 40 100  
42 ปวส.1กต.1 12 12 100  
43 ปวส.1คธ.1 12 12 100  
44 ปวส.1คธ.2 3 3 100  
45 ปวส.1กท.1 11 10 90.90  
46 ปวส.1กท.2 1 1 100  

รวม ปวส.1 147 142 96.60  
47 ปวส.2ชย.1 22 21 95.45  
48 ปวส.2ชย.2 9 9 100  
49 ปวส.2ชฟ.1 16 16 100  
50 ปวส.2ชฟ.2 5 5 100  
51 ปวส.2ชอ.1 10 10 100  
52 ปวส.2ชส.1 2 2 100  
53 ปวส.2ชส.2 3 3 100  
54 ปวส.2บช.1 13 13 100  
55 ปวส.2กต.1 9 9 100  
56 ปวส.2คธ.1 22 22 100  
57 ปวส.2คธ.2 13 13 100  
58 ปวส.2กท.1 4 4 100  
59 ปวส.2กท.2 2 2 100  

รวม ปวส.2 130 129 99.23  
รวมทั้งสถานศึกษา 1,152 1,035 89.84  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นายกฤษณะ  ไพบูลย์)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานกิจกรรม                 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 

 



๑๐๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ = 
 

X ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 
  การคำนวณ  

             จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ   
                   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
     =     

๓๓๘

๓๕๕
  ๑๐๐ 

 

     =    ๙๕.๒๑   
 
2. สรุปผลการประเมิน 
         ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)     

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙)            

  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
          (นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานแนะแนวฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

1.1 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายในหนึ่งป ี
 
ท่ี ระดับ/ห้อง จำนวน

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ในปีที ่
ผ่านมา 
(คน) 

จำนวน 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา 
ที่มีงานทำ/ 
ประกอบ

อาชีพอิสระ/ 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

ร้อยละ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ในปีที่ผ่าน

มา 
ที่มีงานทำ/ 
ประกอบ

อาชีพอิสระ/ 
ศึกษาต่อ 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา 

ที่รองาน/ 
ว่างงาน/ 
อื่น ๆ / 

ติดตามไม่ได้ 
 

(คน) 

ร้อยละ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา 

ที่รองาน/ 
ว่างงาน/ 
อื่น ๆ / 

ติดตามไม่ได้ 
 

หมายเหตุ 

ระดับ ปวช.       
1 3ชย.1 10 10 100 - -  
2 3ชย.2 23 23 100 - -  
3 3ชฟ.1 28 28 100 - -  
4 3ชอ.1 15 15 100 - -  
5 3ชส.1 12 12 100 - -  
6 3บช.1 25 25 100 - -  
7 3บช.2 25 25 100 - -  
8 3กต.1  16 16 100 - -  
9 3คอมฯ1 27 20 74.07 7 25.93  

10 3กท.1 17 17 100 - -  
รวม ปวช. 198 191 96.46 7 3.54  
ระดับ ปวส.       

1 ส.2ชย.1 23 23 100 - -  
2 ส.2ชย.2 15 15 100 - -  
3 ส.2ชฟ.1 16 16 100 - -  
4 ส.2ชอ.1 7 4 57.14 3 42.86  
5 ส.2ชส.1 9 9 100 - -  
6 ส.2บช.1 28 26 92.85 2 7.15  
7 ส.2กต.1 23 19 82.60 4 17.39  
8 ส.2คอมฯ1 25 25 100 - -  
9 ส.2กท.1 11 10 90.90 1 9.10  

รวม ปวส. 157 147 93.63 10 6.37  
รวมทั้งหมด 355 338 95.21 17 4.78  

 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
          (นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานแนะแนวฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 



๑๐๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ 
 

ท่ี ระดับ/ห้อง จำนวน 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา 
ที่มีงานทำ/ 
ประกอบ

อาชีพอิสระ/ 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

จำนวน 
ผู้สำเร็จ

การศึกษาฯ 
ที่ส่งแบบ
ประเมิน 
ความพึง
พอใจฯ 

 
(คน) 

 
 

(คน) 

จำนวน 
ผู้สำเร็จ

การศึกษาฯ 
ที่ได้รับแบบ

ประเมิน 
ความพึง
พอใจฯ 
กลับมา 
(คน) 

 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ที่มีผลการ

ประเมินความ
พึงพอใจ
ต้ังแต่  

3.50 ข้ึนไป 
 

(คน) 

ร้อยละ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ที่มีผลการ
ประเมิน
ความพึง

พอใจต้ังแต่  
3.50 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 

ระดับ ปวช.       
1 3ชย.1 10 6 6 6 100  
2 3ชย.2 23 16 16 16 100  
3 3ชฟ.1 28 22 22 20 90.91  
4 3ชอ.1 15 8 8 8 100  
5 3ชส.1 12 8 8 8 100  
6 3บช.1 25 19 19 19 100  
7 3บช.2 25 19 19 19 100  
8 3กต.1  16 11 11 11 100  
9 3คอมฯ1 27 11 11 11 100  

10 3กท.1 17 9 9 9 100  
รวม ปวช. 198 129 129 127 98.45  

ระดับ ปวส.       
1 ส.2ชย.1 23 23 3 3 100  
2 ส.2ชย.2 15 15 4 4 100  
3 ส.2ชฟ.1 16 16 1 1 100  
4 ส.2ชอ.1 7 7 4 4 100  
5 ส.2ชส.1 9 9 5 5 100  
6 ส.2บช.1 28 28 19 19 100  
7 ส.2กต.1 23 23 5 5 100  
8 ส.2คอมฯ1 25 25 6 6 100  
9 ส.2กท.1 11 11 2 2 100  

รวม ปวส. 157 157 49 49 100  
รวมทั้งหมด 355 286 178 176 98.88  

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
          (นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม)                     (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
          หัวหน้างานแนะแนวฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                 ผู้อำนวยการ 



๑๐๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของ

ตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยม 12 
ประการ (การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ปรับรายละเอียดของรายวิชาเดิม
ร่วมกับสถานประกอบการ) 

2 สถานศ ึกษาม ีการประสานงานก ับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยม 12 
ประการ (การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ปรับรายละเอียดของรายวิชาเดิม
ร่วมกับสถานประกอบการ) 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยม 12 
ประการ (การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ปรับรายละเอียดของรายวิชาเดิม
ร่วมกับสถานประกอบการ) 

4 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ท่ีได้จากการพัฒนา 

✓  - แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยม 12 
ประการ (การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ปรับรายละเอียดของรายวิชาเดิม
ร่วมกับสถานประกอบการ) 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๑๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ

ของสถานศึกษา 
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และ

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

✓  - แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยม 12 
ประการ (การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ปรับรายละเอียดของรายวิชาเดิม
ร่วมกับสถานประกอบการ) 
- คำส่ังนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
      ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)        ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
      ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)          ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)            
      กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๒.๑.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1. ผลการดำเนินงาน 
ท่ี สาขาวิชา การดำเนินการของสถานศึกษา หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ระดับ ปวช.    

1 ช่างยนต์ ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
4 ช่างก่อสร้าง ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
5 การบัญชี ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
6 การตลาด ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
8 การท่องเท่ียว ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 

ระดับ ปวส.    
1 เทคนิคเครื่องกล ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
2 ไฟฟ้า ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
3 อิเล็กทรอนิกส์ ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
4 ช่างก่อสร้าง ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
5 การบัญชี ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
6 การตลาด ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
7 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
8 การท่องเท่ียว ✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 

 

การคำนวณ 

ร้อยละ  =  
จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ

จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
×๑๐๐ 

          =  
๑๖

๑๖
× ๑๐๐ 

                       =  ๑๐๐ 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๑๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อ

กำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

2 แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

3 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการ
เร ียนร ู ้ส ู ่การปฏ ิบ ัต ิและก ิจกรรมการจัด        
การเรียนรู ้ที ่หลากหลาย เช่น PjBL  Active 
Learning STEM Education เป็นต้น 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

4 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้ส่ือ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด       
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

5 แผนการจ ัดการเร ียนรู้ ม ีการกำหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

✓  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
      ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)        ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
      ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)          ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)            
      กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 

 



๑๑๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

รายละเอียดของคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอนรายบุคคล 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน จำนวน 
รายวิชา 
ที่สอน 
ทั้งปี 
การ 

ศึกษา 

จำนวน 
รายวิชา 

ที่มี
วิเคราะ

ห์
หลักสูตร
รายวิชา 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ 
บูรณา
การ 
คุณ

ธรรมฯ 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด
รูปแบบ

การ
เรียนรู้ 
สู่การ

ปฏิบัติฯ 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด 
การใช้
สื่อฯ  

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด
แนว

ทางการ 
วัดและ
ประเมิน

ผลฯ 

ระดับ
คุณภาพ

ของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 
(ภาพ 
รวม) 

1 นายสุริยา  กันลือนาม 7 7 7 7 7 7 ดี 
2 นายกฤษณะ  ไพบูลย์ 9 9 9 9 9 9 ดี 
3 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม 7 7 7 7 7 7 ดีมาก 
4 นายนฤเทพ  นิยมทอง 7 7 7 7 7 7 ปานกลาง 

5 นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 5 5 5 5 5 5 ดี 
6 นายสัจกร  ทองมีเพชร 15 15 15 15 15 15 ปานกลาง 
7 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล 6 6 6 6 6 6 ปานกลาง 
8 นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี 6 6 6 6 6 6 ปานกลาง 
9 นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ 14 14 14 14 14 14 ดี 

10 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ 12 12 12 12 12 12 ดี 
11 นายภิญโญ  ทิตระกูล 10 10 10 10 10 10 ดี 
12 นายณัฐวุฒิ  ชูโรย 12 12 12 12 12 12 ปานกลาง 
13 นายวรวิทย์  โตชนกธรรม 8 8 8 8 8 8 ดี 
14 นายวินิจ  ทองนพคุณ 14 14 14 14 14 14 ดีมาก 

15 นายพรศักดิ์  นงค์นวล 14 14 14 14 14 14 ดี 

16 นางสาวสุชาดา คงสุข 15 15 15 15 15 15 ดีมาก 
17 นายธวัชชัย กาญจนประทุม 7 7 7 7 7 7 ปานกลาง 
18 นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ 15 15 15 15 15 15 ดี 
19 นายศราวุฒิ นาคทองคง 10 10 10 10 10 10 ปานกลาง 

20 นายวิทวัส  แก้วเหล็ก 5 5 5 5 5 5 ปานกลาง 

21 นางจารุวรรณ์  มีธรรม 10 10 10 10 10 10 ดีมาก 
22 นางธนญัญา  แสงวิเศษ 11 11 11 11 11 11 ดีมาก 
23 นางพรทิพย์  รอดรักษา 11 11 11 11 11 11 ดี 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๑๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน จำนวน 

รายวิชา 
ที่สอน 
ทั้งปี 
การ 

ศึกษา 

จำนวน 
รายวิชา 

ที่มี
วิเคราะ

ห์
หลักสูตร
รายวิชา 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ 
บูรณา
การ 
คุณ

ธรรมฯ 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด
รูปแบบ

การ
เรียนรู้ 
สู่การ

ปฏิบัติฯ 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด 
การใช้
สื่อฯ  

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีมีการ
กำหนด
แนว

ทางการ 
วัดและ
ประเมิน

ผลฯ 

ระดับ
คุณภาพ

ของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 
(ภาพ 
รวม) 

24 นางสาวเกศรา  คงเจริญ 11 11 11 11 11 11 ดีมาก 
25 นางสุวารี  บุญทรง 15 15 15 15 15 15 ดีมาก 
26 นางวรรณวิมล  คงชู 15 15 15 15 15 15 ดีมาก 
27 นางสาววนิดา  มีธรรม 16 16 16 16 16 16 ปานกลาง 
28 นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ 15 15 15 15 15 15 ดี 
29 นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ 15 15 15 15 15 15 ดี 
30 นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ 11 11 11 11 11 11 ดี 
31 นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร 8 8 8 8 8 8 ดีมาก 
32 นางกิตติยา  มากมูล 23 23 23 23 23 23 ปานกลาง 
33 นางสาววรางคณา  ยังคีรี 22 22 22 22 22 22 ปานกลาง 
34 นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม 8 8 8 8 8 8 ดีมาก 
35 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี 9 9 9 9 9 9 ดีมาก 
36 นายฉลอง  เพิ่มพูล 10 10 10 10 10 10 ดี 
37 นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ 9 9 9 9 9 9 ปานกลาง 
38 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ 3 3 3 3 3 3 ดีมาก 
39 นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา 7 7 7 7 7 7 ดี 
40 นางสาวดวงพร  ปานเจริญ 7 7 7 7 7 7 ปานกลาง 
41 นางสมศรี  พัฒนเดชากุล 8 8 8 8 8 8 ปานกลาง 
42 นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี 8 8 8 8 8 8 ดี 
43 นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ 9 9 9 9 9 9 ปานกลาง 

 รวมจำนวน (รายวิชา) 459 459 459 459 459 459  
 รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 

 



๑๑๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 การคำนวณ 
 

ร้อยละ =

จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
× ๑๐๐ 

 

            =  
43

43
× ๑๐๐ 

 
            =  ๑๐๐ 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
           ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
และนำไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน จำนวน 

รายวิชา 
ที่สอน 
ทั้งปี 
การ 

ศึกษา 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีจัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
รายวิชา 
ท่ีจัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

จำนวน 
รายวิชา 

ท่ีนำแผนฯ
ไปใช้จัด 
การเรียน
การสอน 

ร้อยละ 
รายวิชา 

ท่ีนำแผนฯ
ไปใช้จัด 
การเรียน
การสอน 

หมาย
เหตุ 

1 นายสุริยา  กันลือนาม 7 7 100 7 100  
2 นายกฤษณะ  ไพบูลย์ 9 9 100 9 100  
3 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม 7 7 100 7 100  
4 นายนฤเทพ  นิยมทอง 7 7 100 7 100  
5 นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 5 5 100 5 100  
6 นายสัจกร  ทองมีเพชร 15 15 100 15 100  
7 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล 6 6 100 6 100  
8 นายนันทวุฒิ  เนียมมีศร ี 6 6 100 6 100  
9 นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ 14 14 100 14 100  

10 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ 12 12 100 12 100  
11 นายภิญโญ  ทิตระกูล 10 10 100 10 100  
12 นายณัฐวุฒิ  ชูโรย 12 12 100 12 100  
13 นายวรวิทย์  โตชนกธรรม 8 8 100 8 100  
14 นายวินิจ  ทองนพคุณ 14 14 100 14 100  
15 นายพรศักดิ์  นงค์นวล 14 14 100 14 100  
16 นางสาวสุชาดา คงสุข 15 15 100 15 100  
17 นายธวัชชัย  กาญจนประทุม 7 7 100 7 100  
18 นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ 15 15 100 15 100  
19 นายศราวุฒิ นาคทองคง 10 10 100 10 100  
20 นายวิทวัส  แก้วเหล็ก 5 5 100 5 100  
21 นางจารุวรรณ์  มีธรรม 10 10 100 10 100  
22 นางธนญัญา  แสงวิเศษ 11 11 100 11 100  
23 นางพรทิพย์  รอดรักษา 11 11 100 11 100  

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๑๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน จำนวน 

รายวิชา 
ที่สอน 
ทั้งปี 
การ 

ศึกษา 

จำนวน 
รายวิชา 
ท่ีจัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
รายวิชา 
ท่ีจัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

จำนวน 
รายวิชา 

ท่ีนำแผนฯ
ไปใช้จัด 
การเรียน
การสอน 

ร้อยละ 
รายวิชา 

ท่ีนำแผนฯ
ไปใช้จัด 
การเรียน
การสอน 

หมาย
เหตุ 

24 นางสาวเกศรา  คงเจริญ 11 11 100 11 100  
25 นางสุวารี  บุญทรง 15 15 100 15 100  
26 นางวรรณวิมล  คงชู 15 15 100 15 100  
27 นางสาววนิดา  มีธรรม 16 16 100 16 100  
28 นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ 15 15 100 15 100  
29 นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ 15 15 100 15 100  
30 นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ 11 11 100 11 100  
31 นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร 8 8 100 8 100  
32 นางกิตติยา  มากมูล 23 23 100 23 100  
33 นางสาววรางคณา  ยังคีรี 22 22 100 22 100  
34 นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม 8 8 100 8 100  
35 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี 9 9 100 9 100  
36 นายฉลอง  เพิ่มพูล 10 10 100 10 100  
37 นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ 9 9 100 9 100  
38 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ 3 3 100 3 100  
39 นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา 7 7 100 7 100  
40 นางสาวดวงพร  ปานเจริญ 7 7 100 7 100  
41 นางสมศรี  พัฒนเดชากุล 8 8 100 8 100  
42 นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี 8 8 100 8 100  
43 นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ 9 9 100 9 100  

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
 
1. ผลการดำเนินงาน 

การคำนวณ  กำหนดให้ 
 N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
 V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 W =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 X  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด        
การเรียนการสอน 
 Z  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละเฉล่ีย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
      5N 

          =  
100 (41+43+43+43+43)

5(43)
 

          =  99.07 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
           ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน มีคุณวุฒิ
การ 

ศึกษา
ตรงตาม
สาขา 
วิชา 

ที่สอน  
(V) 

จัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ทุก

รายวิชา 
(W) 

จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ฯ 

)X (  

มีการ
ใช ้
สื่อ 
นวัต 
กรรม 

 
(Y) 

มีการ 
ทำ 
วิจัย 

 
 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

1 นายสุริยา  กันลือนาม √ √ √ √ √  
2 นายกฤษณะ  ไพบูลย์ √ √ √ √ √  
3 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม √ √ √ √ √  
4 นายนฤเทพ  นิยมทอง √ √ √ √ √  
5 นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ √ √ √ √ √  
6 นายสัจกร  ทองมีเพชร √ √ √ √ √  
7 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล √ √ √ √ √  
8 นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี √ √ √ √ √  
9 นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ √ √ √ √ √  

10 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ √ √ √ √ √  
11 นายภิญโญ  ทิตระกูล √ √ √ √ √  
12 นายณัฐวุฒิ  ชูโรย √ √ √ √ √  
13 นายวรวิทย์  โตชนกธรรม √ √ √ √ √  
14 นายวินิจ  ทองนพคุณ √ √ √ √ √  
15 นายพรศักดิ์  นงค์นวล √ √ √ √ √  
16 นางสาวสุชาดา คงสุข √ √ √ √ √  
17 นายธวัชชัย  กาญจนประทุม √ √ √ √ √  
18 นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ √ √ √ √ √  
19 นายศราวุฒิ นาคทองคง √ √ √ √ √  
20 นายวิทวัส  แก้วเหล็ก √ √ √ √ √  
21 นางจารุวรรณ์  มีธรรม √ √ √ √ √  
22 นางธนญัญา  แสงวิเศษ √ √ √ √ √  
23 นางพรทิพย์  รอดรักษา √ √ √ √ √  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๒๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน มีคุณวุฒิ

การ 
ศึกษา

ตรงตาม
สาขา 
วิชา 

ที่สอน  
(V) 

จัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ทุก

รายวิชา 
(W) 

จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ฯ 

)X (  

มีการใช้ 
สื่อ 
นวัต 
กรรม 

 
 

(Y) 

มีการ 
ทำ 
วิจัย 

 
 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

24 นางสาวเกศรา  คงเจริญ √ √ √ √ √  
25 นางสุวารี  บุญทรง √ √ √ √ √  
26 นางวรรณวิมล  คงชู √ √ √ √ √  
27 นางสาววนิดา  มีธรรม √ √ √ √ √  
28 นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ √ √ √ √ √  
29 นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ √ √ √ √ √  

30 นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ √ √ √ √ √  
31 นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร √ √ √ √ √  
32 นางกิตติยา  มากมูล  √ √ √ √  
33 นางสาววรางคณา  ยังคีรี √ √ √ √ √  
34 นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม √ √ √ √ √  
35 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี √ √ √ √ √  

36 นายฉลอง  เพิ่มพูล √ √ √ √ √  
37 นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ √ √ √ √ √  
38 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ √ √ √ √ √  
39 นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา √ √ √ √ √  

40 นางสาวดวงพร  ปานเจริญ √ √ √ √ √  
41 นางสมศรี  พัฒนเดชากุล  √ √ √ √  
42 นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี √ √ √ √ √  
43 นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ √ √ √ √ √  
 รวมทั้งสิ้น (คน) 41 43 43 43 43  
 ร้อยละ 95.75 100 100 100 100  
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๒๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
1. ผลการดำเนินงาน 

การคำนวณ  กำหนดให้ 
N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
X  =  จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ

เรียนรู้ 
Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
Z  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

 
ร้อยละเฉล่ีย   =  100{V+W+X+Y+Z} 

      5N 

          =  
100 (43+43+43+43+43)

5(43)
 

          =  100 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
           ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน มี
ข้อมูล
ผู้เรียน
เป็น
ราย 

บุคคล  
 
 

(V) 

มีข้อมูล
สารสนเทศ
และเอกสาร

ประจำ 
ชั้นเรียน

และ
รายวิชา

เป็นปัจจุบัน  
 

(W) 

ใช้เทคนิค
วิธีการ
บริหาร
จัดการ
ชั้นเรียน 

 
 
 

)X (  

ใช้วิธี
เสริมแรง
ให้ผู้เรียน 
มีความ
มุ่งม่ัน 
ต้ังใจ 
เรียน 

 
 
 
 

(Y) 

ดูแล 
ช่วย 
เหลือ
ผู้เรียน
ราย 

บุคคล 
 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

1 นายสุริยา  กันลือนาม √ √ √ √ √  
2 นายกฤษณะ  ไพบูลย์ √ √ √ √ √  
3 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม √ √ √ √ √  
4 นายนฤเทพ  นิยมทอง √ √ √ √ √  
5 นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ √ √ √ √ √  
6 นายสัจกร  ทองมีเพชร √ √ √ √ √  
7 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล √ √ √ √ √  
8 นายนันทวุฒิ  เนียมมีศร ี √ √ √ √ √  
9 นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ √ √ √ √ √  

10 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ √ √ √ √ √  
11 นายภิญโญ  ทิตระกูล √ √ √ √ √  
12 นายณัฐวุฒิ  ชูโรย √ √ √ √ √  
13 นายวรวิทย์  โตชนกธรรม √ √ √ √ √  
14 นายวินิจ  ทองนพคุณ √ √ √ √ √  
15 นายพรศักดิ์  นงค์นวล √ √ √ √ √  
16 นางสาวสุชาดา คงสุข √ √ √ √ √  
17 นายธวัชชัย  กาญจนประทุม √ √ √ √ √  
18 นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ √ √ √ √ √  
19 นายศราวุฒิ นาคทองคง √ √ √ √ √  
20 นายวิทวัส  แก้วเหล็ก √ √ √ √ √  
21 นางจารุวรรณ์  มีธรรม √ √ √ √ √  
22 นางธนญัญา  แสงวิเศษ √ √ √ √ √  
23 นางพรทิพย์  รอดรักษา √ √ √ √ √  

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๒๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน มี

ข้อมูล
ผู้เรียน
เป็น
ราย 

บุคคล  
 
 

(V) 

มีข้อมูล
สารสนเทศ
และเอกสาร

ประจำ 
ชั้นเรียน

และ
รายวิชา

เป็นปัจจุบัน 
 

 (W) 

ใช้เทคนิค
วิธีการ
บริหาร
จัดการ
ชั้นเรียน 

 
 
 

)X (  

ใช้วิธี
เสริมแรง
ให้ผู้เรียน 
มีความ
มุ่งม่ัน 
ต้ังใจ 
เรียน 

 
(Y) 

ดูแล 
ช่วย 
เหลือ
ผู้เรียน
ราย 

บุคคล 
 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

24 นางสาวเกศรา  คงเจริญ √ √ √ √ √  
25 นางสุวารี  บุญทรง √ √ √ √ √  
26 นางวรรณวิมล  คงชู √ √ √ √ √  
27 นางสาววนิดา  มีธรรม √ √ √ √ √  
28 นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ √ √ √ √ √  
29 นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ √ √ √ √ √  
30 นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ √ √ √ √ √  
31 นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร √ √ √ √ √  
32 นางกิตติยา  มากมูล √ √ √ √ √  
33 นางสาววรางคณา  ยังคีรี √ √ √ √ √  
34 นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม √ √ √ √ √  
35 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี √ √ √ √ √  
36 นายฉลอง  เพิ่มพูล √ √ √ √ √  
37 นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ √ √ √ √ √  
38 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ √ √ √ √ √  
39 นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา √ √ √ √ √  
40 นางสาวดวงพร  ปานเจริญ √ √ √ √ √  
41 นางสมศรี  พัฒนเดชากุล √ √ √ √ √  
42 นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี √ √ √ √ √  
43 นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ √ √ √ √ √  
 รวมทั้งสิ้น (คน) 43 43 43 43 43  
 ร้อยละ 100 100 100 100 100  

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ)               (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานหลักสูตรฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๒๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 
1. ผลการดำเนินงาน 

การคำนวณ  กำหนดให้ 
N  =  จำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 
V  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W =  จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
X  =  จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
Y  =  จำนวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z  =  จำนวนครูผู ้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 

ร้อยละเฉล่ีย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
      5N 

          =  
100 (39+43+43+43+43)

5(43)
 

          =  98.14 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
           ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสาววนิดา  มีธรรม)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานบุคลากร               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน ได้จัดทำ
แผน 

พัฒนา
ตนเอง
และเข้า
ร่วมการ
พัฒนา
วิชาชีพ 

 
(V) 

ได้รับ
การ

พัฒนา
ตนเอง
อย่าง
น้อย  
๑๒  

ชั่วโมง
ต่อปี 
 (W) 

นำผล
จากการ
พัฒนาฯ
มาใช้ใน
การจัด 

การเรียน
การสอน 

 
 
)X (  

มี
ผลงาน
จาก
การ

พัฒนา
ฯ 
 
 
 

(Y) 

มีนวัต 
กรรม 
ที่ได้รับ
การ

ยอมรับ
หรือ

เผยแพร่ 
 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

1 นายสุริยา  กันลือนาม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 นายกฤษณะ  ไพบูลย์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 นายนฤเทพ  นิยมทอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 นายสัจกร  ทองมีเพชร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 นายนันทวุฒิ  เนียมมีศร ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
11 นายภิญโญ  ทิตระกูล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12 นายณัฐวุฒิ  ชูโรย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
13 นายวรวิทย์  โตชนกธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 นายวินิจ  ทองนพคุณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
15 นายพรศักดิ์  นงค์นวล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
16 นางสาวสุชาดา คงสุข ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
17 นายธวัชชัย  กาญจนประทุม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
18 นางสาวทัศนีย์ จ๋ิวสุวรรณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๑๙ นายศราวุฒิ นาคทองคง  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๒๐ นายวิทวัส  แก้วเหล็ก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
21 นางจารุวรรณ์  มีธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
22 นางธนญัญา  แสงวิเศษ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
23 นางพรทิพย์  รอดรักษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสาววนิดา  มีธรรม)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานบุคลากร               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 



๑๒๖ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ครูผู้สอน ได้จัดทำ

แผน 
พัฒนา
ตนเอง
และเข้า
ร่วมการ
พัฒนา
วิชาชีพ 

 
(V) 

ได้รับ
การ

พัฒนา
ตนเอง
อย่าง
น้อย  
๑๒ 

ชั่วโมง
ต่อปี 
(W) 

นำผล
จากการ
พัฒนาฯ
มาใช้ใน
การจัด 

การเรียน
การสอน 

 
 
)X (  

มีผลงาน
จากการ
พัฒนาฯ 

 
 
 
 
 
 

(Y) 

มีนวัต 
กรรม 
ที่ได้รับ
การ

ยอมรับ
หรือ

เผยแพร่ 
 

(Z) 

หมายเหตุ 

24 นางสาวเกศรา  คงเจริญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
25 นางสุวารี  บุญทรง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
26 นางวรรณวิมล  คงชู ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
27 นางสาววนิดา  มีธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
28 นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
29 นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30 นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
31 นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
32 นางกิตติยา  มากมูล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
33 นางสาววรางคณา  ยังคีรี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
34 นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
35 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
36 นายฉลอง  เพิ่มพูล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
37 นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
38 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
39 นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
40 นางสาวดวงพร  ปานเจริญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
41 นางสมศรี  พัฒนเดชากุล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
42 นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
43 นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 รวมทั้งสิ้น (คน) 39 43 43 43 43 43 
 ร้อยละ 90.70 100 100 100 100 100 

 
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
        (นางสาววนิดา  มีธรรม)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานบุคลากร               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 



๑๒๗ 
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X ๑๐๐ ร้อยละ = 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 การคำนวณ  
 

                    จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน                      
                     จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 

             =  
๕๘

๕๘
× ๑๐๐ 

  
             =  ๑๐๐ 
 

ท่ี แผนกวิชา จำนวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ใช้จัดการเรียน 

การสอน 
 

จำนวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 
1 ช่างยนต์ 11 11 100 
2 ช่างไฟฟ้ากำลัง 7 7 100 
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 100 
4 ช่างก่อสร้าง 5 5 100 
5 การบัญชี 8 8 100 
6 การตลาด 4 4 100 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 100 
8 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 100 
9 เทคนิคพื้นฐาน 1 1 100 

10 สามัญ 10 10 100 
รวม 58 58 100 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)        ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)  

  ดี  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)         ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)            
  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายวินิจ  ทองนพคุณ)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ                รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 



๑๒๘ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน 

ท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
✓  1. ข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการ 

    บริหารจัดการศึกษา ๙ ด้าน 
2. เว็บไซต์ www.cicc.ac.th 

2 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาจัดให้ม ีระบบข้อมูล
สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้าน 
ต่าง ๆ 

✓  1. เว็บไซต์ www.cicc.ac.th 
2. ระบบ RMS.cicc.ac.th 
3. โปรแกรม ศธ ๐๒ (ออนไลน์) 
4. www.v-cop.go.th 
5. www.vesar.org 
6. www.dev.vec.go.th 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

✓  1. เว็บไซต์ www.cicc.ac.th 
2.www.facebook.com/ChaiyaICC 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

✓  1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการ
ประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการ
ประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

✓  1. เอกสารเรื่องการตรวจสอบ 
    และปรับปรุง 
2. ภาพถ่ายการดำเนินงาน 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
       ยอดเย่ียม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
       ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)            ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)    
       กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายวินิจ  ทองนพคุณ)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ                รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
 

http://www.v-cop.go.th/
http://www.vesar.org/
http://www.cicc.ac.th/


๑๒๙ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
1. ผลการดำเนินงาน 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกใน
การให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

✓  - ภาพถ่ายอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
  ส่ิงอำนวยความสะดวก และ 
  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ 
  สถานศึกษา 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

✓  - โครงการพัฒนาและดูแล 
  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร 
  สถานท่ีภายในสถานศึกษา 
- โครงการปรับภูมิทัศน์และ 
  สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวย
ความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกำหนด 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานตาม 
  โครงการพัฒนาและดูแล 
  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร 
  สถานท่ีภายในสถานศึกษา 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
  ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
  ภายในสถานศึกษา 

4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ 
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

✓  - ภาพถ่ายอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
  ส่ิงอำนวยความสะดวก และ 
  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ 
  สถานศึกษา 

5 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

✓  - ภาพถ่ายอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
  ส่ิงอำนวยความสะดวก และ 
  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ 
  สถานศึกษา 

 



๑๓๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

2. สรุปผลการประเมิน 
       ยอดเย่ียม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
       ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)           ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)     
       กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายภิญโญ  ทิตระกูล)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ใช้งานในสถานศึกษา 
✓  - ภาพถ่ายท่ีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

  ภายในสถานศึกษา 
2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้

เพียงพอต่อความต้องการ  
✓  - ภาพถ่ายท่ีเกี่ยวกับระบบประปา  

  น้ำด่ืม น้ำใช้ ภายในสถานศึกษา 
3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบ

คมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

✓  - ภาพถ่ายท่ีเกี่ยวกับถนน ช่องทางเดิน 
  ระบบคมนาคมภายในสถานศึกษา 

4 สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และ
ภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

✓  - ภาพถ่ายท่ีเกี่ยวกับระบบการส่ือสาร 
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย ✓  - คำส่ังการอยู่เวรยาม 
- บันทึกข้อความการอยู่เวรยาม 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
       ยอดเย่ียม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
       ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)           ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)     
       กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายภิญโญ  ทิตระกูล)                    (นางประกาย  ใสสะอาด)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓  1. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. โครงการคลินิกหมอภาษา 
3. โครงการรักษ์การอ่าน 

2 สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของ
ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือ
ผู้สนใจ 

✓  1. รูปภาพของศูนย์วิทยบริการ 
2. รูปภาพบรรยากาศในห้องสมุด 

3 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือ
ต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

✓  1. ข้อมูลรายการหนังสือของห้องสมุด 
2. โปรแกรมระบบสืบค้น 
    (Bookdoespath.com) 

4 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

✓  1. สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

5 มีแหล่งเรียนรู ้ หรือสื ่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน
เฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที ่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

✓  1. รูปภาพแหล่งเรียนรู้ของสาขาวิชา 
    ต่าง ๆ 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)        ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ) 
   ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)          ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ)            

  กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นางสมศรี  พัฒนเดชากุล)                 (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยาบริการฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 
 
 



๑๓๓ 
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ข้อมูลการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
 

ท่ี ระดับ ชั้นปีที ่ สาขาวิชา ห้อง 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนที่
เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด 

ร้อยละผู้เรียน
ที่เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด 
1 ปวช. ๑ ช่างยนต์ ๑ 42 42 100 
2 ปวช. ๑ ช่างยนต์ ๒ 41 41 100 
3 ปวช. ๑ ช่างยนต์ ๓ 43 43 ๑๐๐ 
4 ปวช. ๑ ช่างไฟฟา้กำลัง ๑ 29 29 100 
5 ปวช. ๑ ช่างไฟฟา้กำลัง ๒ 28 28 100 
6 ปวช. ๑ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ 16 16 100 
7 ปวช. ๑ ช่างก่อสร้าง ๑ 33 33 100 
๘ ปวช. ๑ การบัญช ี ๑ 43 43 100 
๙ ปวช. ๑ การตลาด ๑ 28 28 100 

๑๐ ปวช. ๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 38 38 100 
๑๑ ปวช. ๑ การท่องเท่ียว ๑ 11 11 100 
๑๒ ปวช. ๒ ช่างยนต์ ๑ 26 26 100 
๑๓ ปวช. ๒ ช่างยนต์ ๒ 28 28 100 
๑๓ ปวช. ๒ ช่างยนต์ ๓ 22 22 100 
๑๔ ปวช. ๒ ช่างไฟฟา้กำลัง ๑ 24 24 100 
๑๕ ปวช. ๒ ช่างไฟฟา้กำลัง ๒ 25 25 ๑๐๐ 
๑๖ ปวช. ๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ 15 15 100 
๑๗ ปวช. ๒ ช่างก่อสร้าง ๑ 28 28 100 
๑๘ ปวช. ๒ การบัญช ี ๑ 26 26 100 
๒๐ ปวช. ๒ การตลาด ๑ 21 21 100 
๒๑ ปวช. ๒ คอมพิวเตอร์ ๑ 34 34 100 
๒๒ ปวช. ๒ การท่องเท่ียว ๑ 16 16 100 
๒๓ ปวช. ๓ ช่างยนต์ ๑ 33 33 100 
๒๔ ปวช. ๓ ช่างยนต์ ๒ 33 33 100 
๒๕ ปวช. ๓ ช่างไฟฟา้กำลัง ๑ 22 22 100 
๒๕ ปวช. ๓ ช่างไฟฟา้กำลัง ๒ 23 23 100 
๒๖ ปวช. ๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ 13 13 100 
๒๗ ปวช. ๓ ช่างก่อสร้าง ๑ 18 18 100 
๒๘ ปวช. ๓ การบัญช ี ๑ 25 25 100 
๒๙ ปวช. ๓ การบัญช ี ๒ 23 23 ๑๐๐ 
๓๐ ปวช. ๓ การตลาด ๑ 18 18 100 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นางสมศรี  พัฒนเดชากุล)                 (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยาบริการฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 



๑๓๔ 
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ท่ี ระดับ ชั้นปีที ่ สาขาวิชา ห้อง 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนที่
เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด 

ร้อยละผู้เรียน
ที่เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด 
๓๑ ปวช. ๓ คอมพิวเตอร์ ๑ 29 29 100 
๓๒ ปวช. ๓ การท่องเท่ียว ๑ 21 21 100 
๓๓ ปวส.  ๑ เทคนิคเครื่องกล ๑ 11 11 100 
๓๔ ปวส. ๑ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีฯ ๒ 11 11 100 
๓๕ ปวส. ๑ ช่างไฟฟา้กำลัง ๑ 20 20 100 
๓๖ ปวส. ๑ ช่างไฟฟา้กำลัง ๒ 6 6 ๑๐๐ 
๓๗ ปวส.  ๑ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ 8 8 100 
๓๘ ปวส. ๑ ช่างก่อสร้าง ๑ 8 8 100 
๓๙ ปวส. ๑ ช่างก่อสร้าง ๒ 4 4 ๑๐๐ 
๔๐ ปวส. ๑ การบัญช ี ๑ 40 40 100 
๔๑ ปวส.  ๑ การตลาด ๑ 12 12 100 
๔๒ ปวส. ๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 12 12 100 
๔๓ ปวส. ๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 3 3 ๑๐๐ 
๔๔ ปวส. ๑ การท่องเท่ียว ๑ 11 11 100 
๔๕ ปวส. ๑ การท่องเท่ียว ๒ 1 1 ๑๐๐ 
๔๖ ปวส. ๒ เทคนิคเครื่องกล ๑ 22 20 90.91 
๔๗ ปวส.  ๒ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีฯ ๒ 9 7 77.78 
๔๘ ปวส. ๑ ช่างไฟฟา้กำลัง ๑ 16 16 100 
๔๙ ปวส. ๒ ช่างไฟฟา้กำลัง ๒ 5 5 ๑๐๐ 
๕๐ ปวส. ๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ 10 10 100 
๕๑ ปวส. ๒ ช่างก่อสร้าง ๑ 2 2 ๑๐๐ 
๕๒ ปวส. ๒ ช่างก่อสร้าง ๒ 3 3 ๑๐๐ 
๕๓ ปวส.  ๒ การบัญช ี ๑ 13 10 76.92 
๕๔ ปวส. ๒ การตลาด ๑ 9 9 100 
๕๕ ปวส. ๒ คอมพิวเตอร์ ๑ 22 22 ๑๐๐ 
๕๖ ปวส. ๒ คอมพิวเตอร์ ๒ 13 13 ๑๐๐ 
๕๗ ปวส. ๒ การท่องเท่ียว ๑ 4 4 ๑๐๐ 
๕๗ ปวส. ๒ การท่องเท่ียว ๒ 2 2 ๑๐๐ 

รวม (ผู้เรียนทั้งหมด) ๑,๑52 1,๑45 ๙๙.39 
                       ร้อยละ (ผู้เรียนทั้งหมด) ๙๙.39 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นางสมศรี  พัฒนเดชากุล)                 (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยาบริการฯ              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 
 



๑๓๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  
✓  - ภาพระบบเครือข่าย 

- ภาพระบบเซอร์เวอร์ 
2 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล 

การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 

✓  - คำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ภาพผู้ดูแลระบบ 

3 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา   

✓  - แผนผังระบบเครือข่าย 
- ระบบอินเทอร์เน็ต tot 
- ระบบอินเทอร์เน็ต uninet 

4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา 

✓  - โปรแกรม ศธ 02 (ออนไลน์) 
- โปรแกรมการบริหารงานอาชีวศึกษา 
  RMS 2016 
- เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
  (www.cicc.ac.th) 

5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายนอกสถานศึกษา 

✓  - ระบบบริหารงานการเงิน การคลัง 
  ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  GF Web online) 
- ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา 
  (www.v-cop.go.th) 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (www.vesar.go.th) 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)        ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ)  

  ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)          ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ)            
  กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 

 

 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายวินิจ  ทองนพคุณ)                      (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ                รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 

http://www.v-cop.go.th/
http://www.vesar.go.th/


๑๓๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๒.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

✓  ภาพท่ี 1 บันทึกข้อความรายงานแบบสำรวจ
สถานประกอบการท่ีมีความประสงค์รับนักศึกษา
ฝึกอาชีพ 
ภาพท่ี 2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ภาพท่ี 3 บันทึกส่งแผนการเรียน  

2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

✓  ภาพท่ี 4 เอกสารประชาสัมพันธ์ แนะแนว
ผู้เรียนให้เข้าใจถึงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3 ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

✓  ภาพท่ี 5 แบบสำรวจสถานประกอบการท่ีมี
ความประสงค์รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา
2564 
ภาพท่ี 6 สัญญาการฝึกอาชีพ 
ภาพท่ี 7 ภาพการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ 
ภาพท่ี 8 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือ
แผนการฝึกอาชีพ 

4 ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

✓  ภาพท่ี 9 รายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ  
ปีการศึกษา 2564 
ภาพท่ี 10 เกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชา
หรือการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2564 

5 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

✓  ภาพท่ี 11 หน้าเว็บไซต์ข้อมูลสรุปท่ีงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้รายงานผ่านระบบ 

2. สรุปผลการประเมิน 
        ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
        ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)           ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)            
        กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
       (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ)                 (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                   ผู้อำนวยการ 



๑๓๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
✓  - คำส่ังวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

ท่ี ๕๔.๑/๒๕๖๕  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
พุทธศักราช 2564 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

✓  - คำส่ังวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
ท่ี ๘๐๘/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

✓  - คำส่ังวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
ท่ี ๘๐๘/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

4 คณะกรรมการสถานศ ึกษาหร ือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  

✓  - หนังสือเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในวันท่ี  
๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
- ระเบียบวาระการประชุม 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

✓  - ๙ นโยบายสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัย
การอาชีพไชยา ขับเคล่ือน พัฒนา  
ต่อยอด ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ 
ปรัชญาคำสอน “คนดีสำคัญกว่า 
ทุกส่ิง” 



๑๓๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
        ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
        ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)           ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)            
        กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นางกิตติยา  มากมูล)                        (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
         หัวหน้างานวางแผนฯ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



๑๓๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

✓  - โครงการใน งปม. 2564 
- โครงการใน งปม. 2565 

2 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 

✓  - รายช่ือสถานประกอบการท่ีรับ 
  ผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ฯ  
- รายช่ือสถานประกอบการท่ีลงนาม 
  ความร่วมมือ  

3 สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ
ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

✓  - สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน 
  ร่วมกับหน่วยงานภายนอกของแผนก 
  วิชาต่าง ๆ  

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็น
รูปธรรม 

✓  - หนังสือรับการบริจาคอุปกรณ์  
  ครุภัณฑ์ 
- รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา 
 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

✓  - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
  ต่าง ๆ 

 

2. สรุปผลการประเมิน 
        ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔) 
        ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓)           ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒)            
        กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ)                   (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
        หัวหน้างานความร่วมมือ                 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 



๑๔๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

1. ผลการดำเนินงาน  

 
ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ

ของสถานศึกษา 
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาจ ัดก ิจกรรมให ้ผ ู ้บร ิหาร ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ศูนย์อาชีวะบริการ (Fix it Center) 

2 สถานศึกษาจ ัดก ิจกรรมให ้ผ ู ้บร ิหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ศูนย์อาชีวะบริการ (Fix it Center) 

3 สถานศึกษาจ ัดก ิจกรรมให ้ผ ู ้บร ิหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ศูนย์อาชีวะบริการ (Fix it Center) 

4 สถานศึกษาจ ัดก ิจกรรมให ้ผ ู ้บร ิหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เร ียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ศูนย์อาชีวะบริการ (Fix it Center) 

5 สถานศึกษามีนว ัตกรรมการบริการช ุมชน 
วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

✓  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
ศูนย์อาชีวะบริการ (Fix it Center) 

 
2. สรุปผลการประเมิน 
   ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)         ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ)     

   ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)         ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ)            

   กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 

 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ)                  (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
     หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ               รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ                     ผู้อำนวยการ 

 

 



๑๔๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
ท่ี กิจกรรมในการบริการ

ชุมชน 
และจิตอาสา 

วันที ่
จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

จำนวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการ 
ประเมิน 

ผู้บริหาร 
ครู 

บุคลากร 

นักเรียน
นักศึกษา 

ผู้รับ 
บริการ 

 

1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 
 
 

วันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ณ ศูนย์มัสยิด
บ้านหนองน้ำ
ขาว ตำบล
ประสงค์   
อำเภอท่าชนะ  
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6 5 81 ดีมาก 

2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 
 
 
 

วันท่ี ๑ 
ธันวาคม  
๒๕๖๔ 

ณ ศูนย์มัสยิด
อันยุมอาตน
อิสลาม(บ้าน
ในเขา) เลขท่ี 
๓ หมู่ท่ี ๑  
ตำบล
ประสงค์   
อำเภอท่าชนะ   
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

10 2 120 ดีมาก 

3 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 

วันท่ี ๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

ศูนย์เทศบาล
ตำบลตลาดไช
ยา  อำเภอ 
ไชยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6 5 84 ดีมาก 

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ)                  (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
     หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ               รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ                     ผู้อำนวยการ 
 



๑๔๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี กิจกรรมในการบริการ

ชุมชน 
และจิตอาสา 

วันที ่
จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

จำนวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการ 
ประเมิน 

ผู้บริหาร 
ครู 

บุคลากร 

นักเรียน
นักศึกษา 

ผู้รับ 
บริการ 

 

4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 

วันท่ี ๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

ศูนย์ศาลา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5  
ตำบลทุ่ง  
อำเภอไชยา   
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6 6 69 ดีมาก 

5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 

วันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

ศูนย์เทศบาล 
ตำบลท่าชนะ  
อำเภอท่าชนะ  
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

37 2 100 ดีมาก 

6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน(Fix It-จิต
อาสา) 
“กิจกรรมศูนย์อาชีวะ
บริการ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 

วันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

ศูนย์ตำบล
คลองพา  
อำเภอท่าชนะ  
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

8 9 89 ดีมาก 

7 โครงการอาชีวะอาสา 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

วันท่ี ๒๙ ธ.ค. 
๒๕๖๔ ถึง 
วันท่ี ๔ ม.ค. 
๒๕๖๕ 

ณ ปั๊มน้ำมัน 
พี.ที ส่ีแยก 
ไชยา 
อำเภอไชยา   
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

15 4 62 ดีมาก 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ)                  (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
     หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ               รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ                     ผู้อำนวยการ 
 
 



๑๔๓ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

1. ผลการดำเนินงาน  
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศ ึกษาม ี การจ ัดก ิ จกรรมประกวด

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา 

✓  - โครงการ คำส่ัง และสรุปผลการจัด
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา 

2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับสถานศึกษาหรือได้ร ับรางวัลจากการ
ประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

✓  - เกียรติบัตร ส่ิงประดิษฐ์  
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  ท่ีได้รับรางวัลระดับจังหวัด 
 
 

3 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับภาค 

✓  - เกียรติบัตร ส่ิงประดิษฐ์  
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  ท่ีได้รับรางวัลระดับภาค 
 
 

4 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ 

✓  - เกียรติบัตร ส่ิงประดิษฐ์  
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 
 
 

5 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระด ับประเทศหร ือได ้ร ับรางว ัลจากการ
ประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ 

 ✓ - 

 

2. สรุปผลการประเมิน 
     ยอดเย่ียม (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕)       ดีเลิศ (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 4) 

      ดี  (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 3)   ปานกลาง (มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ 2)   

      กำลังพัฒนา (มีผลการประเมินตามข้อ ๑) 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 



๑๔๔ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลการได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้เรียน  
 

ระดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

รางวัล 
อื่น ๆ 

รวม 

จังหวัด 2 1 1 1 - 5 
ภาค 1 1 1 - 1 4 
ชาติ 3 - 1 - - 4 
นานาชาติ - - - - - - 

รวม 6 2 3 1 1 13 
 

รายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัล 
 

ท่ี ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ ระดับ หน่วยงานที่จัด 
1 เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน ชนะเลิศ อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 
2 ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 

3 ชาสมุนไพรอบแห้งออร์แกนิค รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 

4 ข้าวเกรียบมะหาดรสเมี่ยงคำ รองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 

5 การประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลงาน
เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

รางวัลชนะเลิศ อศจ. อศจ.สุราษฎร์ธานี 

6 ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ภาค อศภ. ภาคใต้ 

7 เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค อศภ. ภาคใต้ 

8 ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลชนะเลิศ ชาติ สำนักวิจัยฯ 

9 ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลชนะเลิศ ภาค กฟผ.ร่วมกับ สอศ. 
(โครงการชีววิถีฯ) 

10 ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รางวัลชนะเลิศ ชาติ กฟผ.ร่วมกับ สอศ. 
(โครงการชีววิถีฯ) 

11 เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ชาติ สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

12 การประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลงาน
เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 4 

ภาค อศภ. ภาคใต้ 

13 เตาอบไร้ควันสร้างเสริมสุขภาพพลังงานหมุนเวียน รางวัลเหรียญทอง ชาติ บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จำกัด  
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 



๑๔๕ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้เรียน รวม 106 ผลงาน 
 

ท่ี ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ประเภทท่ี  

หมายเหตุ 

1. อุปกรณ์ยกทะลายปาล์ม 1  
2. ถอดประกอบสปริงโช๊คอัพรถยนต์ 1  
3. อุปกรณ์ผสมเกสรทุเรียน 1  
4. อุปกรณ์ยกฝาท่อระบาย 1  
5. อุปกรณ์ตัดใบปาล์ม 1  
6. อุปกรณ์เก็บทางปาล์ม 1  
7. ราวตากเส้นไหม 1  
8. ชุดเปิด-ปิด น้ำล้างอัตโนมัติระบบฆ่าเช้ือแบคทีเรียด้วย EM 1  
9. อุปกรณ์ล้างพื้นคอนกรีตสำหรับป๊ัมแรงดันสูง 1  

10. อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำมันเครื่อง 1  
11. โพเดียมปรับระดับความสูง 1  
12. อุปกรณ์ถอดยางล้อรถจักรยานยนต์ 1  
13. อุปกรณ์คราดหอยเสียบ 1  
14. อุปกรณ์คราดและเก็บหญ้า 1  
15. อุปกรณ์รับผลทุเรียน 1  
16. อุปกรณ์เคล่ือนย้ายกระถางต้นไม้ 1  
17 ระบบให้อาหารเสริมแก่พืชผ่านสมาร์ทโฟน 1  
18 เครื่องบดมูลวัว 2  
19 เครื่องใส่ปุ๋ยเอนกประสงค์ 2  
20 เครื่องใส่ปุ๋ยปาล์ม 2  
21 ถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยฆา่เชื้ออัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร ์ 2  
22 ตู้บริจาคหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ 2  
23 เครื่องให้อาหารปลาโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 2  
24 เครื่องสับกาบมะพร้าวเพื่อการเกษตร 2  
25 เครื่องบดสาคูกึ่งอัตโนมัติ 2  
26 เครื่องขายถุงเท้าอัตโนมัติ 2  
27 เครื่องแยกเมล็ดออกจากปุยนุ่น 2  
28 ลิฟท์ส่งของส่ังการด้วยแอพพลิเคช่ันโทรศัพท์มือถือ  2  
29 เครื่องผ่าไม้ไผ่ 2  
30 เครื่องลูกกล้ิงทาสีน้ำ 2  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 



๑๔๖ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์

ประเภทท่ี  

หมายเหตุ 

31 เครื่องตัดอิฐท่ัวไป 2  
32 เครื่องร่อนทราย 2  
33 เครื่องปลิดหมากสดออกจากทลายระบบกึ่งอัตโนมัติ 2  
34 เครื่องดูดมูลแพะ 2  
35 เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโรคแบบเคล่ือนท่ี 2  
36 ตู้จดหมายอัจฉริยะ 2  
37 เล้าไก่ไข่อัจฉริยะ 2  
38 เครื่องเก็บร่มอัจฉริยะ 2  
39 ชุดควบคุมความช้ืนผ่านสมาร์ทโฟน 2  
40 เครื่องกวนกาละแม 2  
41 เครื่องตากผ้าด้วยลมร้อน 2  
42 เตาอบไร้ควันสร้างเสริมสุขภาพพลังงานหมุนเวียน 3  
43 คุกกี้ส้มตำ 4  
44 ลอดช่องใบบัวบกอบแห้งเพื่อสุขภาพ 4  
45 ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4  
46 ข้าวเกรียบมะหาดรสเมี่ยงคำ 4  
47 พุดด้ิงจมูกข้าวนมสด 4  
48 กระชายสองสหาย 4  
49 ลูกอมกระชายขาว 4  
50 ชาสมุนไพรอบแห้งออร์แกนิค 4  
51 ข้าวเกรียบแก้วมังกร 4  
52 เครื่แกงใต้รสเด็ดกึ่งสำเร็จรูป 4  
53 พุดด้ิงหนามแดงนมสด 4  
54 รถขนส่งเอกสารตามพิกัดGPS 6  
55 การ์ตูนแอนิเมช่ัน2มิติแนะนำวิทยาลับการอาชีพไชยา 6  
56 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Micrisoft Excel 2016 6  
57 แอพพลิเคช่ัน Cha-Ti-wa Shop 6  
58 ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์  

โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนต์ เต็ดเรียลลิตี 
6  

59 ระบบแจ้งเตือนการเข้าเรียนผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ 6  
60 ระบบสมัครชมรมอิสระ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  6  

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
 



๑๔๗ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

ท่ี ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ประเภทท่ี  

หมายเหตุ 

61 เว็บไซต์ร้านผัดไท หอยทอด ป้ายแดง  6  
62 ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง Microsoft office 2019  

โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนต์เต็ด เรียลลิตี 
6  

63 ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง G-Suite For Education  
โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนต์เจ็ดเรียลลิตี 

6  

64 เว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 6  
65 เว็บไซต์งานส่ือการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพไชยา 6  
66 อินโฟกราฟฟิก วิทยาลัยการอาชีพไชยา 6  
67 แบบจำลองการตรวจจับผ่านบัตรประชาชน  6  
68 เกมฮาร์ดแวร์มหาสนุก 6  
69 ส่ือการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมช่ัน เรื่อง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 6  
70 ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง  โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 6  
71 การ์ตูนแอนิเมชัน 2มิติ เรื่อง G suite Education 6  
72 ลูกประคบสมุนไพรผสมผักบุ้งทะเล 7  
73 สบู่กระดาษจากผลมะกรูด 8  
74 แชมพูสมุนไพรอาบน้ำสัตว์เล้ียง 8  
75 สเปรย์กากกาแฟไล่มด 8  
76 สเปรย์ใบเสม็ดขาวไล่ยุง 8  
77 อุโมงค์พ้นฆ่าเช้ือโควิด-19 ออกจากร่างกายภายนอก 

ระบบโซล่าเซลล์ 
9  

78 บริษัท จำลอง กรณีศึกษา พุมเรียงช้อป จำกัด อื่น ๆ (ส่ือ)  
79 สื่อการเรียนการสอนเร่ืองการต่อวงจรไฟฟ้าของ 

ระบบเครื่องทำความเย็น 
อื่น ๆ (ส่ือ)  

80 บริษัท กินรัยดี จำกัด อื่น ๆ (ส่ือ)  
81 สื่อการเรียนการสอนเร่ืองการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ3เฟส อื่น ๆ (ส่ือ)  
82 สื่อการเรียนการสอนเร่ืองชุดทดลองไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ อื่น ๆ (ส่ือ)  
83 สื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 โดยใช้โปรแกรมออนไลน์  

V-Director 
อื่น ๆ (ส่ือ)  

84 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวสวนโมกขพลาราม อื่น ๆ (วิจัย)  
85 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวชุมชน 

ชุมชนหมู่บ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อื่น ๆ (วิจัย)  

 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
 



๑๔๘ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี ชื่อผลงาน สิ่งประดิษฐ์

ประเภทท่ี  

หมายเหตุ 

86 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวที่วัดพระบรมธาตุ 
ไชยา 

อื่น ๆ (วิจัย)  

87 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติไชยา 

อื่น ๆ (วิจัย)  

88 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการให้บริการในร้านเซเว่น สาขา
ชุมชนพุมเรียง ของผู้บริโภคในอำเภอไชยา 

อื่น ๆ (วิจัย)  

89 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริการท่ีมีต่อพนักงานขายของบริษัท 
โฮมโปร ดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

อื่น ๆ (วิจัย)  

90 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อื่น ๆ (วิจัย)  

91 รถส่งเอกสารตามพิกัด GPS 1  
92 ระบบสมัครชมรมอิสระออนไลน์ 1  
93 เครื่องผ่าไม้ใฝ่ 2  
94 เครื่องบดสาคูกึ่งอัตโนมัติ 2  
95 เครื่องแยกเมล็ดออกจากปุยนุ่น 2  
96 อุปกรณ์ล้างพื้นคอนกรีตสำหรับป๊ัมแรงดันสูง 2  
97 เครื่องบดมูลวัวแห้งสำหรับเล้ียงไส้เดือน 2  
98 เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 2  
99 เครื่องผสมพันธุ์เกสรทุเรียน 2  

100 เครื่องแกงใต้รสเด็ดกึ่งสำเร็จรูป 3  
101 สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถแสดงความเร็วรถทางตรง 5  
102 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้ีมอด เสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจมูกข้าว 

(Product Development of Kha nom Khee-mod from Rice Germ) 
5  

103 ชุดชิงช้าปลูกผักเล้ียงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 7  
104 เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด 2  
105 เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน 2  
106 เตาอบไร้ควันสร้างเสริมสุขภาพพลังงานหมุนเวียน 2  

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสัจกร  ทองมีเพชร)                     (นายวันชัย  พันเรือง)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
             หัวหน้างานวิจัยฯ                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ                   ผู้อำนวยการ 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) 

และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
๔.๑.๑ ผลการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) 

และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
 
1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศูนย์บร ิหาร

เคร ื อข ่ ายการผล ิตและพ ัฒนากำล ั งคน
อาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาช ีวศ ึกษา (Excellent Center) 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

✓  - โครงการพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

2 ครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์บริหาร
เคร ือข่ายการผลิตและพ ัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
ได ้ ร ั บการพ ัฒนาตนเองอย ่ างน ้อยปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

✓  - หนังสือวิทยาลัยการอาชีพไชยาท่ี  
ศธ 0642.15/268 เรื่องส่งครูไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (CVM) สาขางานเทคนิค
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

3 ผู้เรียนหรือผู้รับบริการศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) มีผลงาน
ด้านต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับสาขางานตัวถัง
และสีรถยนต์ 

✓  - เกียรติบัตร ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ ของนายสราวุฒิ  
รัตนมณี นักศึกษาสาขางานเทคนิค
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์   
 
 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสุริยา  กันลือนาม)                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
            หัวหน้าศูนย์ CVM                     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ

ของสถานศึกษา 
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
4 ผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบและ

รองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 เมื่อเทียบ
กับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 

✓  - ผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสี
รถยนต์ 
 
 

5 ผลการประ เม ิ น คว ามพ ึ ง พอ ใ จข อ ง
ผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) 
และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) อยู ่ในระดับดีหรือดี
มาก 

✓  - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่าง
ซ่อมสีรถยนต์ 

 
 
ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสุริยา  กันลือนาม)                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
            หัวหน้าศูนย์ CVM                     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 
 
 
2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)        ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ) 
   ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)          ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ) 

  กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
         (นายสุริยา  กันลือนาม)                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
            หัวหน้าศูนย์ CVM                     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๒ ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
๔.๒.๑ ผลการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 

1. ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามโีครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
✓  - โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ 
- โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

2 สถานศึกษามกีารพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน
สาขาวิชาท่ีได้รับการจัดต้ังให้เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

✓  - ประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เรื่อง ประกาศเปิดสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน รุ่นท่ี 4 , 8 , 10 
และ 11 ปีการศึกษา 2564 
 

3 สถานศ ึกษามีการดำเน ินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างน้อย 1 
สาขาอาชีพต่อ 1 สาขาว ิชา (๑ คน ๑ 
มาตรฐานอาช ีพ )  ท ี ่ เป ็นศ ูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

✓  - หนังสือขอดำเนินการทดสอบฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 
 

4 ผู ้ เข ้าร ับการทดสอบผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖0 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้ารับ
การทดสอบท้ังหมด 

✓  - รายงานผลการทดสอบฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
 

5 ผลการประ เม ิ น คว ามพ ึ ง พอ ใ จข อ ง
ผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ อยู ่ในระดับดีหรือ    
ดีมาก 

✓  - รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับการทดสอบฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 
 

 

2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)        ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ) 
   ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)          ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ) 

  กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
      (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ)                (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
      ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ทดสอบฯ               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ผู้อำนวยการ 



๑๕๒ 
 

 

   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.3 ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4.3.๑ ผลการบริหารห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

 

1. ผลการดำเนินงาน 
 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน การดำเนินการ
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการลงนามความร ่วมม ือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการห้องเรียน
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

✓  - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการ
จัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ระหว่างโรงเรียนท่าชนะ
กับวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

✓  - บันทึกข้อความการขออนุมัติการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท่ีได้รับการพฒันาร่วมกนั 

3 สถานศ ึกษาม ีการจ ัดการเร ียนการสอน
ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

✓  - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ระหว่างโรงเรียนท่าชนะกับ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

4 ผู ้เร ียนกลุ ่มห้องเรียนอาชีพในโรงเร ียน
มัธยมศึกษามีระดับผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖0 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนท้ังหมดในหลักสูตร 

✓  - แบบประเมินผลการเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน/หลักสูตรเช่ือมโยง 

5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เร ียน
ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

✓  - รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน/หลักสูตรเช่ือมโยง 
 

2. สรุปผลการประเมิน 
          ยอดเยี่ยม (มีผลการประเมิน 5 ข้อ)        ดีเลิศ (มีผลการประเมิน 4 ข้อ) 
   ดี  (มีผลการประเมิน 3 ข้อ)          ปานกลาง (มีผลการประเมิน 2 ข้อ) 

  กำลังพัฒนา (มีผลการประเมิน 1 ข้อ) 
 
 

ลงช่ือ.............................................   ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ.............................................. 
          (นางกิตติยา  มากมูล)                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์)            (นายณรงค์  หวังอีน) 
     หัวหน้างานห้องเรียนอาชีพฯ                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                    ผู้อำนวยการ 


