






ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ 
ปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
รอบปีการศึกษา ที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  
 1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1.1  ผลผลิต 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    1) ด๎านความรู ๎ มีผลการประเมินร๎อยละ 100  ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    2) ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎  มีผลการประเมินร๎อยละ 92 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
    3) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
มีผลการประเมินร๎อยละ 95.79   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
   ผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐานที่ 1  ร้อยละ 97.27 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา  
    1)  ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา  มีผลการประเมินร๎อยละ  100 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
    2)  ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน
ร๎อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
    3)  ด๎านการบริหารจัดการ  มีผลการประเมินร๎อยละ  100   
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
    4)  ด๎านการน านโยบายสํูการปฏิบัติ มีผลการประเมิน           
ร๎อยละ 100  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

   ผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
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   มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    1)  ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีผล
การประเมินเป็นร๎อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
    2)  ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย              
มีผลการประเมินเป็นร๎อยละ 80 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม  

   ผลการประเมินในภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ร้อยละ 95.00  ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

  1.1.1.2  ผลลัพธ์ 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามารฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพห้วยยอด  ในภาพรวม ปีการศึกษา 2564  ได้คะแนน 98.14  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
ตามตารางดังนี้ 

มาตรฐานที่ 
ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 
1. คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการ
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

100 92.00 95.75  97.27 ยอดเย่ียม 

2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 100 100 100 100 ยอดเย่ียม 

3. การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 100 80   95 ยอดเย่ียม 

รวม 3 มาตรฐาน     98.14 ยอดเย่ียม 

  1.1.1.3  ผลสะท้อน 
     จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดอยําง
ตํอเนื่อง วิทยาลัยฯ ได๎น าข๎อเสนอแนะและจุดควรพัฒนาจากประเมินคุณภาพการศึกษาของ   
ปีการศึกษาท่ีผํานมารวมท้ังนโยบายของต๎นสังกัดมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสํงผล  
ให๎ระดับคะแนนและระดับคุณภาพในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
โดยปีการศึกษา 2561มีผลการประเมินร๎อยละ 76.69 ระดับคุณภาพดีเลิศ ปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินร๎อยละ 95.40  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินร๎อยละ 
98.14 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  และ  ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินร๎อยละ 98.14 ระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม  
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   การพัฒนาท่ีตํอเนื่องสํงผลให๎ผ๎ูเรียนและผ๎ูปกครองให๎ความไว๎วางใจสํงนักเรียน 
นักศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2561  มีนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด  จ านวน 983   คน   
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  1,052  คน  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,204 คน และปีการศึกษา 
2564  จ านวน  1 ,204  คน  อีก ท้ั ง อัตราการส า เ ร็ จการ ศึกษา เมื่ อ เ ทียบจ านวนแรก เข๎ า 
ก็เพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2561  มีผ๎ูส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช. และปวส.  เมื่อเทียบกับแรก
เข๎า  ร๎อยละ  58.31  ปีการศึกษา 2562   ร๎อยละ  63.10  ปีการศึกษา  2563  ร๎อยละ 70.61  
ปีการศึกษา  2564  ร๎อยละ 68.16 (วิทยาลัยฯ ท าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์)  ซึ่งสะท๎อน
ให๎เห็นถึงคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน อันจะน ามาซึ่งการมีอาชีพ มีงานท า
สํงผลตํอคุณภาพชีวิตท่ีดี ลดปัญหา ทางสังคมและท าให๎เกิดความเจริญเติบโตและความมั่ ง 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตํอไป  

 1.1.2  จุดเด่น 
  1) มีการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือและแนะแนวผ๎ูเรียนให๎สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
  2) มีสํง เสริมสนับสนุนให๎ ผ๎ู เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ  
เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับจาก
ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการ  
  3) มีกระบวนการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะในการเป็น
ผ๎ูประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะในการเป็น
ผ๎ูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บํมเพาะผ๎ูบํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษา 
  4) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ รํวมกับสถานประกอบการหรือ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และความต๎องการของตลาดแรงงาน 
  5) ครูผ๎ูสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ สํงเสริม  
การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย  และน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
  6) มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  7) มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ให๎มีความสวยงาม  เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และการใช๎ชีวิตในสถานศึกษาอยํางมีความสุข 
  8)  จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยํางมีคุณภาพ 
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  9)  มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขํายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
  10) มีการบริการชุมชน  บริการวิชาการ  บริการวิชาชีพ สํงเสริมให๎  ผ๎ูเรียนมีความรู๎  
ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเกํง  ควบคํูไปกับความมีน้ าใจและมีจิตอาสา  น าความรู๎สํูการปฏิบัติจริง
สร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนและสังคม 
  11) มีการประสานความรํวมมือกับโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม ตามนโยบาย “ห๎องเรียน  อาชีพ”   
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  12) มีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ไปตามความต๎องการของประชาชนท่ัวไป  
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 1.1.3  จุดควรพัฒนา 
  1) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผ๎ูเรียนให๎เข๎าแขํงขันและได๎รับรางวัลใน ระดับภาค 
ระดับชาติให๎มากขึ้น 
  2) พัฒนาระบบดูแลผ๎ูเรียนให๎มีร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข๎าให๎มาก
ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
  3) พัฒนาการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย (อวท.)  ให๎มี
ผลงานและรางวัลในการประเมินระดับภาคและระดับชาติ 
  4) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบรํวมกับสถานประกอบการให๎ครบกับ
สาขาวิชาท้ังสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี 
  5) จัดหาเครื่องมือครุภัณฑ์พื้นฐานให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอนให๎ครบ   
ทุกสาขางาน 
  6) จัดหาหรือสร๎างส่ือการเรียนการสอนให๎เพียงพอและสอดคล๎องกับลักษณะวิชา 
  7) จัดท า MOU ลงนามความรํวมมือกับสถานประกอบการใหมํและสถานประกอบการเดิม 
ท่ีหมดระยะเวลาความรํวมมือ 
  8) พัฒนาผ๎ูเรียนให๎สามารถจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย 
ให๎มีผลงานและรางวัลในการประกวดระดับภาค ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ   ท้ังการจัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนํวยงานอื่นๆ 
  9) พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํประเภทอาหาร ให๎มีการรับรองคุณภาพจาก
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และพัฒนาการผลิตเพื่อการพาณิชย์ตํอไป 
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  10) จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันให๎เข๎าถึงกลํุมเปูาหมายท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป ให๎
มากขึ้น 

 1.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1)  สํงเสริมและแสวงหาความรํวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของผ๎ูเรียนให๎เข๎าแขํงขันทักษะวิชาชีพและได๎รับรางวัลในระดับภาค ระดับชาติมากขึ้น 
  2)  พัฒนาศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาให๎มีการด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่องเสมือนสถานประกอบการจ าลองให๎มากขึ้น 
  3)  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ได๎แกํ ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
นักศึกษา ผ๎ูปกครอง สถานประกอบการ ชุมชนรวมท้ังกรรมการวิทยาลัยฯในการพัฒนาระบบดูแล
ผ๎ูเรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีและผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา 
  4)  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการคิด ท า รับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  
ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย (อวท.) ให๎มากขึ้น 
  5)  สํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎แกํครูในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็น
ระบบ 
  6)  สํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎แกํครูในการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 
  7)  สํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎แกํครูในการจัดท าส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล๎อง 
กับลักษณะรายวิชา 
  8)  พัฒนาห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการให๎ทันสมัย มีครุภัณฑ์พื้นฐานเพียงพอตํอการจัดการ
เรียนการสอน 
  9)  ปรับปรุงพัฒนา ห๎องสมุดและศูนย์วิทยบริการให๎ทันสมัยสอดคล๎องกับเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป และความต๎องการของผ๎ูเรียน 
  10)  สํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎แกํครูในการเป็นท่ีปรึกษาของผ๎ูเรียนในการจัดท าและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย 
  11) สํงเสริมให๎วิทยาลัยฯ สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง 
ศิษย์เกําในการจัดการศึกษา  และ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
  12) ประสานความรํวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ “จัดห๎องเรียนอาชีพ”  
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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  13)  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรํวมกับสถานประกอบการเพื่อเตรียมเข๎าสํู
ตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพ  ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
  14)  น าผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตํอผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จ
การศึกษา มาพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผ๎ูเรียนให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการตํอไป 
  15)  พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีวํา  การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
  16)  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของแผนกวิชาเพื่อการเป็น Excellence Center 
ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุเทพ  แกํงสันเทียะ) 

1.2  การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  1.2.1  การสร๎างความเช่ือมั่นแกํผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน  โดยน าผลการจัดการศึกษาใน
รอบ  3 ปี ท่ีผํานมา (ปีการศึกษา 2561, 2562, 2563) ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัยฯ ผํานการประเมินและ
ได๎รับประกาศ จากกระทรวงศึกษาธิการให๎ได๎รับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษา
อาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564   
  1.2.2  การสร๎างความเช่ือมั่นแกํสถานประกอบการและผ๎ูปกครองท่ีมีตํอคุณภาพของ
ผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จการศึกษา ด๎วยการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตํอผ๎ูเรียนท่ี
เข๎าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผ๎ูส าเร็จการศึกษาท่ีเข๎าท างานในสถานประกอบการตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2562  ใน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 2) ด๎านความรู๎ 3) ด๎านทักษะ และ 4) ด๎านความสามารถในการประยุกต์ใช๎และความ
รับผิดชอบ 
    1.2.3 การสร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนมีการพัฒนาศูนย์บํมเพาะ
ผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ
ของสถานประกอบการจ าลอง เสมือนสถานประกอบการจริง  โดยในปีการศึกษา 2564  
ได๎ด าเนินการอยํางเป็นระบบในสาขาวิชาชํางยนต์ และในปีการศึกษา 2565 ขับเคล่ือนโดยสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการแผนกอาหารและโภชนาการ  
     
  1.2.4  การสร๎างความเช่ือมั่นแกํผ๎ูปกครอง ชุมชน และต๎นสังกัด ด๎วยการพัฒนาระบบ
ดูแลผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพออกสํูสังคม



7 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

และตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนภายใต๎
จุดเน๎น “พัฒนาระบบดูแลผ๎ูเรียนเพื่อสร๎างคนดี คนเกํงออกสํูสังคม (The Development student 
care system to create Good people and Smart people for Society : DGSS Model) ” 

จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ปีการศึกษา 2565 
“พัฒนาระบบดูแลผ๎ูเรียนเพื่อสร๎างคนดี คนเกํงออกสํูสังคม” 

“The Devetopment student care system to create Good people and Smart people 
for Society :DGSS Model” 

  1.2.6  การเผยแพรํผลการจัดการศึกษาตํอสาธารณชนโครงการเผยแพรํผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานประจ าปีผํานส่ือตําง ๆ ได๎แกํ website ของวิทยาลัยฯ  เพจ 
Facebook  จุลสารการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯเผยแพรํไปยังสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหนํวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีสํวนได๎เสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 
รายงานตํอต๎นสังกัดและน าเสนอตํอคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อรับฟังข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตํอไป 
    วิทยาลัยฯ มีความมุํงมั่นในการผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพออกสํูตลาดแรงงาน
และสังคม และด าเนินการอยํางเป็นระบบในการสร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน                   
ท้ัง ผ๎ูปกครอง สถานประกอบการ สังคม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
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คณะกรรมการวิทยาลัยฯ รวมท้ังต๎นสังกัด ซึ่งเป็นหนํวยงานท่ีก ากับดูแลการจัดการสถานศึกษา  
ของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบาย 

1.3  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  1.3.1  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา พ.ศ.2560 - 2664 วิทยาลัยฯ ได๎
ด าเนินตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธสาสตร์และเปูาประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับพัฒนาจัดการศึกษา  
  1.3.2  ผลการประเมินงานส าคัญท่ีบรรลุเปูาประสงค์ของต๎นสังกัด  ได๎แกํ 
    การจัดการศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง  (ปวส . )   
ของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 10 สาขางาน จ านวนผ๎ูเรียน
ท้ังหมด 314 คน และวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564   จ านวน 7 สาขางาน  มีจ านวน
ผ๎ูเรียนท้ังหมด 205 คน  คิดเป็นร๎อยละ 65.29  ของนักศึกษาท้ังหมด และได๎จัดท าบันทึกข๎อตกลง 
(MOU) และลงนามความรํวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการท้ังส้ิน  
47 แหํง  
  1.3.3  การสร๎างผ๎ูประกอบการใหมํของศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
ฯ  ได๎มีพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบโดยมีผลการประเมินในระดับ 5 ดาว  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 5 
ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระดับ 3 ดาว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระดับ 3 ดาว  และใน
ปี ง บประมาณ พ .ศ .  2 564   ร ะ ดับ 3  ดาว    ( เ นื่ อ งจาก ไมํ มี ก ารประ เมิน ระ ดับภาค  
และระดับชาติจึงไมํมีผลการประเมินระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว) 
  1.3.4  การลดปัญหาออกกลางคัน วิทยาลัยฯ ได๎ด าเนินการอยํางเป็นระบบตํอเนื่องให๎
ผ๎ูเรียนออกกลางคันลดลงจึงสํงผลตํอการส าเร็จการศึกษาสูงขึ้นโดยมีอัตราผ๎ูส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเข๎า  ปีการศึกษา 2561  ร๎อยละ  58.31 ปีการศึกษา 2562 ร๎อยละ  60.10  ปีการศึกษา 2563 
ร๎อยละ 70.61 และปีการศึกษา 2564   ร๎อยละ 68.16  

1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น
แบบอยํางท่ีดี (Best Practice) ได๎แกํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สํูสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา 2563 
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 1.4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
เป็ น โ คร ง การหนึ่ ง ท่ี เกิ ดจากพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสม เ ด็ จพระ เ จ๎าอยูํ หั ว  
ท่ีมีตํอเยาวชนไทย ในการท่ีจะเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํนักเรียนและสถานศึกษา ให๎เกิดความ
มุมานะและ พากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ าเสมอ โดยเมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงาน
แสดง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแกํโรงเรียนราษฎร์
สอน ศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเดํน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม  
พ.ศ. 2506 โดยมีพระราชปรารภกับหมํอมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
    “มีนักเรียนจ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา
เล่าเรียน ได้ผลดี รวมท้ังมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียน
และ โรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล” 
  เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นเกล๎าฯ และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย 
ด๎านการศึกษาท่ีมุํงให๎ประชาชนปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางท่ีดีท้ังในด๎านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม   
และคํานิยมท่ีเน๎นประโยชน์สํวนรวม ตลอดจนความรํวมมือแหํงสถาบันการศึกษากับสังคม  
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให๎กรมวิชาการรํวมกับกรมต๎นสังกัดของสถานศึกษาและหนํวยงาน 
ท่ีเกี่ยวข๎องด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ตํอมา 
ได๎มีการปรับเปล่ียนโครงสร๎างกระทรวงศึกษาธิการโดยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรหลักท่ีรับผิดชอบคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการศึกษาวิชาชีพอยูํในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูํในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แล๎วให๎องค์กรหลักท่ีรับผิดชอบสํงผลการคัดเลือกให๎ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาตัดสินตํอไป 

   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพด๎านทักษะวิชาชีพ ปูอนเข๎าสํูสถานประกอบการและสังคมต้ังแตํ 
ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปคุณภาพของผ๎ูส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ
ห๎วยยอด ซึ่งจากผลผลิตท่ีมีคุณภาพของผ๎ูเรียน สะท๎อนถึงกระบวนการผลิต คือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ความสนใจจัดการเรียนการสอนของครู สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาทาง
ทักษะวิชาชีพ ชุมชนและศิษย์เกําท่ีมีสํวนรํวมชํวยเหลือพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพ
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ห๎วยยอดขอรับขอรับการประเมินเพื่อรางวัลพระราชทานเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563  ในระดับ
อาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563  

  1.4.2  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน   
  2. เพื่อรวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางประเมินและเสนอตํอต๎น
สังกัดขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
  3. เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นแกํผ๎ูมีสํวนได๎เสียในการจัดการอาชีวศึกษา สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให๎เกิดการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  
 

 1.4.3  กรอบแนวคิด 
  บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง 6 ด๎านดังนี้  
ด๎านท่ี  1  ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 
  ด๎านท่ี  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด๎านท่ี  3  การบริหารการจัดการ 
 ด๎านท่ี  4  ระหวํางสถานศึกษากับผ๎ูปกครองและชุมชน 
 ด๎านท่ี  5  บุคลากรและบริหารงานบุคลากร 
 ด๎านท่ี  6   ความดีเดํนของสถานศึกษา 

 1.4.4  วิธีการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อก าหนดปัจจัยในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
  2. สังเคราะห์ปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี เป็นเลิศ  
  3. การวิเคราะห์ และ ค๎นหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน  

 1.4.5  ผลการด าเนินงาน 
  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ห๎ ว ย ย อ ด 
ให๎มีคุณภาพ ได๎ด าเนินการดังนี้ 
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   1. ด๎านคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์โดยภาพรวมอยูํ นักเรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิชาการ และนักเรียนมีสุขภาพ 
แข็งแรง จิตใจแจํมใส และมีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
   2. ด๎านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การใช๎
การพัฒนา ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ 
   3. ด๎านการบริหารการจัดการ การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศ ท่ีสุด 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณและการบริการ และการบริหารงานอาคาร  
   4. ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับผ๎ูปกครองและชุมชน  
การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองและ ชุมชนตํอการจัดการศึกษา และการมีสํวนรํวมของสถานศึกษาตํอ
การพัฒนา ท๎องถิ่นและชุมชน  
   5. ด๎านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร คุณลักษณะของผ๎ูบริหาร 
คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของบุคลากร และการบริหารงานบุคลากร  
   6. ด๎านความดีเดํนของสถานศึกษาโครงการ/กิจกรรมดีเดํนของสถานศึกษา 
และผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดํน 
  

 1.4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ผลท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ พร๎อมตํอการจัดการเรียนการสอน และมีสภาพภูมิทัศน์  บรรยากาศภายใน
สถานศึกษาเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
  2. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด 
มี ผ๎ู บ ริ ห า ร ท่ีมี ภ าวะคว าม เป็ น ผ๎ูน า  มี วิ สั ย ทัศน์ ใ นก ารบ ริ ห า รสถาน ศึ กษา  ครู ผ๎ู สอ น  
มีความมุํงมั่นในการจัดการเรียนการสอน มีความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพของตนเอง สํวนบุคลากร
ทางการศึกษาสายสนับสนุนทุกคนเข๎าใจบทบาทหน๎าท่ีตามภาระงานท่ีได๎รับมอบหมาย และสามารถ
ด าเนินงานให๎แล๎วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
  3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีตรงตามความต๎องการของสังคมและสถานประกอบการ 
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   4. ผลท่ีเกิดขึ้นตํอชุมชนและสถานประกอบการ ชุมชนและสถานประกอบการให๎การ
ยอมรับ ถึงคุณภาพผ๎ูเรียน และผ๎ูส าเร็จการศึกษา ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเข๎าสํูสังคม  
และสถานประกอบการ 
  5.  วิ ทยาลัยการอาชีพห๎ วยยอดสามารถจัดการ ศึกษาเป็น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
    1.1 ด๎านความรู๎ 
    1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 
    1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    2.3 ด๎านการบริหารจัดการ 
    2.4 ด๎านการน านโยบายสํูการปฏิบัติ 
   มาตรฐานท่ี 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
    3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
    3.2 ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย 
    3.3 ด๎านระยะส้ัน 
  6.  ปัจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด และสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับสถานศึกษาอื่นท่ีจะน าไปประยุกต์ใช๎ 
ดังตํอไปนี้ 
   6.1 คุณลักษณะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาจะต๎องมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น 
แบบอยางท่ีดีแกผ๎ูอื่นและสังคม กล๎าคิด กลาท ากล๎าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ บริหารงานแบบมีสํวนรํวม  
มีความมุงมั่น เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความรู๎ทางวิชาการ พัฒนาตนเองให๎ทันเทคโนโลยี และศึกษาหา
ความรู๎ใหมํๆ อยูํตลอดเวลา  
   6.2 การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษามักจะพิจารณาจากผลงานด๎านวิชาการเป็นส าคัญ 
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เนื่องจาก งานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช๎งานการเรียนการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร วัดผลประเมินผล และส่ือการเรียนการสอน  
   6.3 การบริหารบุคลกรในสถานศึกษา บุคคลากรในสถานศึกษาทุดคนมีผลตํอ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึ กษา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ทรัพยากรท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดขององค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย์ หากมีการบริหาร
จัดการท่ีดีจะท าให๎วิทยาลัยประสบความส าเร็จได๎ 
   6.4 การวางแผนกลยุทธ์  ปัจจัยการวางแผนกลยุทธ์มีผลตอความส าเร็จ 
ในการ บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ วางแผนกลยุทธ์  
เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าองค์กรไปสํูผลท่ีสอดคลองกับภารกิจและจุดมุงหมาย  รวมขององค์กร
ให๎สามารถแขํงขันได๎ในปัจจุบัน  
   6 . 5  ก ารบริ ห า ร เทค โน โลยี ส า รสน เทศปั จ จั ยก ารบริ ห าร ท่ี ส า คัญ  
เพราะปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศมีผลตอความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา  
   6 .6  การมี สํ วนรํ วมของ ผ๎ูมี สํ วน ไ ด๎ เ สีย ตํอการ จัดการ ศึกษา ท่ี มี ผล 
ตํอความส าเร็จในการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

2.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 2.1.1  ที่ต้ังวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
   เลขท่ี  23  หมูํ ท่ี  2  ถนนเทศารัษฎา  ต าบลเขาขาว อ าเภอห๎วยยอด  
จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์  92130 
   โทรศัพท์  075 271 495   โทรสาร  075 272 049 
   E-mail  :  huaiyot_icec@huaiyot.ac.th  Website  :  
www.huaiyot.ac.th 

 2.1.2  ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จังหวัดตรังเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้ังอยูํ ณ เลขท่ี 23  หมูํท่ี 2  ถนนเทศารัษฎา  ต าบลเขาขาว  
อ าเภอห๎วยยอด  จังหวัดตรัง  ได๎ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2536 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมี นายพิศ  โนรี  (ช่ือในขณะนั้น) เป็นผ๎ูประสานงานในการจัดต้ัง และด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  
คนแรก  งบประมาณครั้งแรกที่ได๎รับจ านวน  28 ล๎านบาท  ซึ่งเป็นงบผูกพัน  3  ปี ต้ังแตํงบประมาณ  
พ.ศ. 2537 – 2539  เพื่อด าเนินการสร๎างอาคารตํางๆ  ได๎แกํ  อาคารเรียน  และอาคารปฏิบัติการ  
4  ช้ัน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 480 ตาราง
เมตร 2 หลัง  บ๎านพักผ๎ูบริหาร 1 หลัง บ๎านพักครู-อาจารย์ 2 ช้ัน 12 ยูนิต บ๎านพักนักการภารโรงช้ัน
เดียว 3  หลัง 6 ยูนิต  บ๎านพักครูโสด 2 หลัง  (ชาย/หญิง) และห๎องน้ า ห๎องส๎วม 2 หลัง อาคาร
ท้ังหมดได๎ท าการกํอสร๎างแล๎วเสร็จตามสัญญาในวันท่ี 13  กุมภาพันธ์  2538 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดได๎เปิดครั้งแรกในวันท่ี  17 พฤษภาคม  2538  
เป็นต๎นมา   ในปีการศึกษา  2538  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นครั้งแรก 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2  ประเภทวิชา  คือ   
   1.  ประเภทวิชาชํางอุตสาหกรรม  ได๎แกํ  สาขาวิชาชํางยนต์  สาขาวิชาชําง
ไฟฟูาก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาชํางเช่ือมโลหะ  สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง   
   2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได๎แกํ สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชาเลขานุการ  
สาขาวิชาการขายและการตลาด  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

mailto:huaiyot_icec@huaiyot.ac.th
http://www.huaiyot.ac.th/
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    ในปีการศึกษา 2542 ได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทํองเท่ียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจทํองเท่ียว  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและบริการ  
   ในปีการศึกษา 2555 ได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมประเภทวิชา 
คหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
   ในปีการศึกษา  2559 ได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ในปีการศึกษา 2562 ได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ประเภทวิชา 
คหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  และในปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได๎ประกาศใช๎ หลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2563 และได๎เปล่ียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล และได๎เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ประเภทวิชาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
  นอกจากนี้ยังให๎บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ให๎แกํประชาชนท่ัวไป 
และให๎บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยท าการสอนหลักสูตรแกนมัธยมศึกษาและแกน
ประถมศึกษา กลํุมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให๎แกํโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ันให๎แกํประชาชนท่ัวไปและการให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษา มีผ๎ูได๎รับบริการไมํน๎อยกวํา 3,000 คนตํอป ี  
  ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2564) วิทยาลัยมีบุคลากร  รวมท้ังส้ิน 97 คน 
ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหาร  4  คน ข๎าราชการครู  15  คน  ลูกจ๎างประจ า  2  คน  พนักงานราชการ
ต าแหนํง ครู  25  คน  ลูกจ๎างช่ัวคราวต าแหนํงครูพิเศษสอน  22  คน  ลูกจ๎างช่ัวคราวเจ๎าหน๎าท่ีและ
คนงาน  29  คน  เปิดท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังในระบบและระบบทวิภาคี    
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  ข๎อมูล ณ ส้ินปีการศึกษา 2564 
   มีผ๎ูส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดไปแล๎วท้ังส้ินจ านวน  
11,755 คน    
   แบํงเป็น ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จ านวน     7,015   คน 
   แบํงเป็น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน  4,740   คน 

 ท ำเนียบผู้บริหำรของวิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด 
   1.  ดร.พฒศ์ศิวพิศ   โนรี  มี.ค.  2536 – ก.ย.  2542 
   2.  นายวิเชียร   ชูรอด  พ.ย.  2542 – ก.ย.  2543 
   3.  นายมานิตย์   อักษรกุล ก.ค.  2543 – ก.ย.  2545 
   4.  นายสุพล   สวัสดี  ธ.ค.  2545 – ธ.ค.  2547 
   5.  นายอุทิศ   ล่ิมสุวรรณ ม.ค.  2548 – ธ.ค.  2548 
   6.  นายประพันธ์   รอดราวี  ม.ค.  2549 – ก.ย.  2557 
   7.  นายจ านงค์    พิศุทธางกูร ต.ค.  2557 – ก.ย.  2560 
   8.  ดร.กษิดิฏฐ์    ค าศรี  ธ.ค.  2560 – ปัจจุบัน 

 2.1.3  การจัดการศึกษา 
   ข๎อมูลด๎านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาและวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน 
   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการศึกษา 5 ประเภทวิชา  
12 สาขางาน ได๎แกํ 
   1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  5  สาขางาน 
    -  สาขางานยานยนต์ 
    -  สาขางานผลิตภัณฑ์ 
    -  สาขางานไฟฟูาก าลัง 
    -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    -  สาขางานกํอสร๎าง 
   2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  4  สาขางาน 
    -  สาขางานการบัญชี 
    -  สาขางานการตลาด 
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    -  สาขางานการเลขานุการ 
    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว  1  สาขางาน 
    -  สาขางานการทํองเท่ียว 
   4)  ประเภทวิชาคหกรรม  1  สาขางาน 
    -  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
   5)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1  สาขางาน 
    -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดการศึกษา  4  ประเภทวิชา  
11 สาขางาน  ได๎แกํ 
   1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6  สาขางาน 
    -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    -  สาขางานเทคโนโลยีการเช่ือมและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
    -  สาขางานไฟฟูาก าลัง 
    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์ 
    -  สาขางานโยธา 
   2)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  5  สาขาวิชา 
    -  สาขางานการบัญชี 
    -  สาขางานการตลาด 
    -  สาขางานการจัดการส านักงาน 
    -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
   3)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว  1  สาขางาน 
    -  สาขางานบริการสํวนหน๎าโรงแรม 
   4)  ประเภทวิชาคหกรรม  1  สาขางาน 
    -  สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 2.1.4  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา 
   2.1.4.1  สภาพชุมชน 
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   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ต้ังอยูํในเขตชุมชนหมูํท่ี 2  ต าบลเขาขาว  
อ าเภอห๎วยยอด  จังหวัดตรัง  หํางจากตัวอ าเภอห๎วยยอดประมาณ  2  กิโลเมตร  สภาพของชุมชน 
มีลักษณะเป็นชุมชน ชานเมือง  วิทยาลัยฯ ต้ังอยูํติดกับโรงพยาบาลห๎วยยอด ด๎านหน๎าของวิทยาลัยฯ 
อยูํตรงข๎ามวัดกาญจนาบริรักษ์ (โคกแค)  โรงเรียนวัดกาญจนาบริรักษ์และชุมชนหมูํท่ี 2 ซึ่งเป็นชุมชน
คุณธรรมต๎นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม  ประชาชนในเขตชุมชนเมืองและชานเมืองของอ าเภอ              
ห๎วยยอด  ประกอบด๎วยคนไทยเช้ือสายจีนจ านวนมาก จึงมีประเพณีท่ีส าคัญท่ีจัดขึ้นทุกปี คือการจัด
งานเทศกาลตรุษจีน โดยเทศบาลต าบลห๎วยยอด  มีการปิดถนนสายส าคัญคือ  ถนนเพชรเกษม  
ในชํวงใจกลางอ าเภอห๎วยยอดท่ีเป็นศูนย์กลางของการค๎าขาย  เพื่อให๎ประชาชนมาจับจํายช้ือของใน 
“วันจําย” เพื่อจัดเตรียมการฉลองปีใหมํของคนไทยเช้ือสายจีน  นอกจากนี้ในชํวงเดือนเมษายนของ
ทุกปี  คนไทยเช้ือสายจีนก็มีเทศกาลเช๎งเม๎ง  เพื่อร าลึกถึงและบูชาบรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎ว  
สํวนประชาชนท่ีเป็นคนไทยด้ังเดิมและคนไทยเช้ือสายจีนรุํนใหมํก็มีประเพณีท่ีส าคัญ คือ การท าบุญ
เดือนสิบให๎แกํบรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎วเชํนเดียวกับการเช๎งเม๎ง   สํวนในชํวงกลางเดือนเมษายน 
ก็จะมีเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีใหมํเชํนเดียวกับเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเช้ือสาย
จีน  และกิจกรรมทางศาสนาพุทธท่ีส าคัญประการหนึ่ ง ท่ี สืบทอดกันมาอยํางยาวนาน   
คือ การทอดกฐินสามัคคีประจ าปี ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดก็ได๎รํวมกิจกรรมนี้มาอยํางตํอเนื่อง 
ในชํวงเริ่มต๎นใช๎ช่ือโครงการ “กฐินสามัคคี  5 วัด วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด” เนื่องจากมีวัดท่ีอยูํใน
เขตพื้นท่ีของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดอยูํ  5 วัด แตํตํอมาเพิ่มจ านวนวัดมากขึ้นตามความต๎องการ
ของชุมชน ครู และนักเรียน นักศึกษา 
   2.1.4.2  สภาพเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง (ข๎อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 

2565) มีมูลคําเทํากับ 73,202 ล๎านบาท เศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีขนาดใหญํ เป็นล าดับท่ี 3  

ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝ่ังอันดามัน และล าดับท่ี 8 ของภาคใต๎ และล าดับท่ี 36 ของประเทศผลิตภัณฑ์

จังหวัด (GPP Per Capital) โดยมีมูลคํา 116,394 บาท/คน/ปี   

เศรษฐกิจจังหวัดตรัง ด๎านอุปทานมีแนวโน๎มหดตัว ภาคบริการท่ีคาดวําจะ

หดตัวร๎อยละ -7.4 เนื่องจากนักทํองเท่ียวลดลงจากสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโควิด -19 

ภายในประ เทศ และยั ง สํ งผลให๎ ธุ รกิ จ ค๎าป ลีก  ห๎ า งสรรพ สิน ค๎าและร๎ านอาหาร ตําง ๆ  

ได๎รับผลกระทบไปด๎วย ภาคเกษตรคาดวําจะหดตัวร๎อยละ -4.6 เนื่องจากผลผลิตออกสํูตลาดลดลง  

จากภาวะอากาศ ท่ีแห๎งแล๎งรุนแรงกวําปีท่ีแล๎วภาคอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวจากผลกระทบของการ
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ระบาดไวรัสโควิด-19 แตํอุตสาหกรรมบางประเภทยังสามารถขยายตัวได๎ดี เชํน อุตสาหกรรมถุงมือ

ยางท่ีความต๎องการยังมีตํอเนื่อง ในขณะท่ี ด๎านอุปสงค์มีแนวโน๎มหดตัวร๎อยละ -0.7 ตามด๎านการ

ลงทุนภาคเอกชนคาดวําชะลอตัวอยูํท่ีร๎อยละ -2.5 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 

สํงผลตํอความเช่ือมั่นของนักลงทุนให๎ชะลอการลงทุนออกไปกํอน ด๎านการใช๎จํายภาครัฐคาดวําชะลอ

ตัวร๎อยละ 1.8 เนื่องจากการประกาศใช๎ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ลําช๎า ส าหรับการบริโภคภาคเอกชน

คาดวําจะหดตัวร๎อยละ -2.5 ตามปัจจัยพื้นฐานด๎านรายได๎ท่ีลดลงท้ังรายได๎จากภาคเกษตรและภาค

นอกเกษตร แม๎วําภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาผ๎ูได๎รับผลกระทบในด๎านตํางๆแตํผ๎ูบริโภคก็ยังต๎อง

ระมัดระวังการใช๎จํายด๎านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดอัตราเงินเฟูอท่ัวไปในปี 2563 อยูํท่ีร๎อย

ละ 1.5 

  ปัจจัยท่ีสํงผลตํอเศรษฐกิจจังหวัดตรังในปี 2563 –2564 ได๎แกํ 1. การแพรํ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)ซึ่งผลกระทบตํอทุกภาคสํวนทางเศรษฐกิจ 

รวมถึง 1) การใช๎ชีวิตประจ าวันของประชาชนท่ัวไป  2) ราคาสินค๎าเกษตรหลักของจังหวัดอยูํในระดับ

ต่ า สํงผลตํอรายได๎ครัวเรือน และก าลังซื้อของผ๎ูบริโภค  3) ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพ

อากาศ เชํน ภัยแล๎ง น้ าทํวมฝนตกชุก 4) มาตรการกระต๎ุนเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน 

5) สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 6) ภาวะเศรษฐกิจโลก และความขัดแย๎งทางการค๎า

ระหวํางประเทศ 7) ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  8) หนี้ครัวเรือนท่ีอยูํในระดับสูง 9) การจ๎าง

งาน เนื่องจากสินค๎าเกษตร มีราคาตกต่ าไมํเพียงพอตํอการใช๎จําย แรงงานในภาคเกษตรจึงเปล่ียนไป

อยูํในภาคอื่นๆ สํงผลให๎ขาดแคลนแรงงานด๎านการเกษตร 10) ความผันผวนของราคาน้ ามันใน

ตลาดโลก 

 2.1.4.3  สภาพสังคม 

   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดต้ังอยูํในเขตปกครองของต าบลเขาขาว  ซึ่งเป็น
ต าบลท่ีอยูํหํางกับเทศบาลต าบลห๎วยยอด โดยอ าเภอห๎วยยอดประกอบด๎วย 16 ต าบล มีประชากร
ประมาณ 94,330 คน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2564) สํวนต าบล เขาขาวประกอบด๎วย                 
7  หมูํบ๎าน  จ านวน  1,510 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 3,995 คน  (ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์  2564) ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  สภาพสังคมโดยท่ัวไปในบริเวณท่ีต้ังของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด เป็นสังคมชานเมือง  จึงมีท้ังหนํวยงานราชการ สถานประกอบการ  
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ร๎านค๎าและหมูํบ๎านจัดสรร อาชีพหลักของประชาชน  ได๎แกํ  เกษตรกรรม  เชํน  สวนยางพารา    
สวนปาล์มน้ ามัน  นาข๎าว รองลงมาเป็นการค๎าขาย  การประกอบอาชีพอิสระ พนักงานในสถาน
ประกอบการและรับราชการ  โดยมีหนํวยงานราชการและสถานท่ีส าคัญท่ีใกล๎เคียงกับวิทยาลัยการ
อาชีพห๎วยยอดท้ังในเขตเทศบาลต าบลห๎วยยอดและต าบลเขาขาว  ได๎แกํ  ท่ีวําการอ าเภอห๎วยยอด   
สถานีต ารวจภูธรห๎วยยอด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห๎วยยอด  ตลาดสดเทศบาลต าบลห๎วยยอด   
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2  โรงพยาบาลห๎วยยอด  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ตรัง วัดกาญจนาบริรักษ์  โรงเรียนวัดกาญจนาบริรักษ์   โรงโมํหินศรีพุธศิลาทอง   ตลาดสดเสริม
เจตน์ (ควนหนังข า)  สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สถานบริการน้ ามัน SUSCO ธนาคารพาณิชย์  
8  แหํง ร๎านสะดวกซื้อ 7-11  3 แหํง เป็นต๎น  
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2.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีแผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยฯ  โดยก าหนด
เป็นโครงสร๎างการบริหารดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยาการ 

นางสุดาวรรณ  วรรณบวร 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวนีรนุช  กัลป์จารุ 

งานบุคลากร 
นายปรัชญา  บุญเดช 

งานการเงิน 
นางสาวฉวีวรรณ  ลีละวาณิชย์ 

งานบัญชี 
นางสุภาณี  นวนน๎อม 

งานพัสดุ 
นางสาวอภิญญา  จันทร์แดง 

งานอาคารสถานท่ี 
นายยุทธนัย  มีมาก 

งานทะเบียน 
นายจินต์นภัทร  เพชรประสิทธิ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางมธุรส  ทองย๎อย 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายกิตติศักด์ิ  กั่วพานิช 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายภาณุพันธ์  ไทยนกเทศ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายภาสกร  รอดริน 

งานความร่วมมือ 
นายจักรินทร์  ตัญทนวัตร 

งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
นายสุคนธ์  จันทร์เสน 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และการประกอบธุรกิจ 
นางกัญญารัตน์  อั้นเต๎ง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางณฐมน  โพธิ์ถาวร 

รองผู้อ านวยการ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายกิตติศักด์ิ  กั่วพานิช 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายอดิศักดิ์  สวํางศิริราษฎร์ 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางสาวทักษินัน์  หนูนาค 

งานปกครอง 
นายวรสาร  รอดงาน 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางประภาวรรณ  บัวเพชร 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นายภมร  มีบัว 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 
นายปรีชา  ฉ้ิมเฉิดฉาย 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสุจิรา  ศรีสง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวเบญจพร  ศิลปวิศาล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายเกียรติพงษ์  หลงละเลิง 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายโกศล  แก๎วรัตน์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสุภาพร  หลงละเลิง 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายอนันต์  จันเพชร 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายพรศักดิ์  เจริญสุข 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายวิชาญ  หาญณรงค์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายวันนิวัติ  อาจมีแก๎ว 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นางณฐมน  โพธิ์ถาวร 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นางสมใจ  เหมนแก๎ว 

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  คล๎ายกุลฃ 

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 
นางปวีณ์นุช  จันเพชร 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสุชาดา  อัตโถปกร 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
และการท่องเท่ียว 

นายปรัชญา  บุญเดช 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นายภีรภัทร  กรงไกรจักร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

2.3  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  มีข๎อมูลด๎านผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จการศึกษา  ด๎านบุคลากร
ของสถานศึกษา  ด๎านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  ด๎านอาคารสถานท่ี  และด๎านงบประมาณดังนี้ 
  2.3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ปีย๎อนหลัง 

จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2562 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

 

                                                                                                  หนํวย  :  คน 

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 384 5 389 
2 พาณิชยกรรม 34 195 229 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 8 79 87 
4 คหกรรม 8 41 49 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 12 42 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. 464 332 796 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562)   
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จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2562 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

 

                                                                                             หนํวย  :  คน 

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 110 3 113 
2 บริหารธุรกิจ 15 75 90 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 6 38 44 
4 คหกรรม 2 7 9 

รวมนักเรียน ระดับ ปวส. 133 123 256 
 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562)   
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จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2562 

(จ าแนกตามประเภทวิชา  และระดับการศึกษา) 
 

                                                                                                        หนํวย  :  คน 
 

ท่ี ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา  2562 รวม 
ปวช. ปวส.  

1 อุตสาหกรรม 389 113 502 
2 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 229 90 319 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 87 44 131 
4 คหกรรม 49 9 58 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 - 42 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 796 256 1,052 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562)   
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จ านวนนักเรียน-นักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ปวช. ปวส. 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2563 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

 

                                                                                                  หนํวย  :  คน 

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 459 8 467 
2 พาณิชยกรรม 38 204 242 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 6 90 96 
4 คหกรรม 13 57 70 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 5 23 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. 534  364 898 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม2564)   
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จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



26 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2563 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

 

                                                                                             หนํวย  :  คน 

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 133 3 136 
2 บริหารธุรกิจ 19 81 100 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 7 44 51 
4 คหกรรม 4 15 19 

รวมนักเรียน ระดับ ปวส. 163 143 306 
 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม2564)   
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จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2563 

(จ าแนกตามประเภทวิชา  และระดับการศึกษา) 
 

                                                                                                        หนํวย  :  คน 
 

ท่ี ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา  2563 

รวม 
ปวช. ปวส. 

1 อุตสาหกรรม 467 136 603 
2 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 242 100 342 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 96 51 147 
4 คหกรรม 70 19 89 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 0 23 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 898 306 1,204 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม2564)   
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จ านวนนักเรียน-นักศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ปวช. ปวส. 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2564 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

 

                                                                                                  หนํวย  :  คน 

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 432 15 447 
2 พาณิชยกรรม 42 233 275 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 10 68 78 
4 คหกรรม 13 56 69 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 7 21 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. 511 379 890 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564)   
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จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  ปีการศึกษา 2564 
(จ าแนกตามประเภทวิชา  และเพศ) 

                                       หนํวย  :  คน 
                                    

 

ท่ี 
 

ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรม 142 3 145 
2 บริหารธุรกิจ 17 97 114 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 4 32 36 
4 คหกรรม 6 13 19 

รวมนักเรียน ระดับ ปวส. 169 145 314 
 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564)    
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จ านวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2564 

(จ าแนกตามประเภทวิชา  และระดับการศึกษา) 
 

                                                                                                        หนํวย  :  คน 
 

ท่ี ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา  2564 

รวม 
ปวช. ปวส. 

1 อุตสาหกรรม 447 145 592 
2 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 275 114 389 
3 อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 78 36 114 
4 คหกรรม 69 19 88 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 - 21 

รวมนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 890 314 1,204 

                                                  ท่ีมา  :  งานทะเบียน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564)    
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จ านวนนักเรียน-นักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ปวช. ปวส. 

อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อและมีงานท า 
 

ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จ ศึกษาต่อ/ท างาน 
ปวช.3 344 183 157 
ปวส.2 133 118 102 
รวม 477 301 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อและมีงานท าปีการศึกษา  2562 

 ระดับ ปวช.3 นักเรียนแรกเข๎า ปีการศึกษา  2560 จ านวน 344 คน 
    นักเรียนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 183 คน 
    นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ศึกษาตํอและมีงานท า จ านวน    157   คน
 ระดับ ปวส.2 นักศึกษาแรกเข๎า ปีการศึกษา 2561 จ านวน 133 คน 
    นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 118 คน 
    นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ศึกษาตํอและมีงานท า  จ านวน    102   คน 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อและมีงานท า 

แรกเข๎า ส าเร็จ ศึกษาตํอ/ท างาน 

ปวช.3 ปวส.2 รวม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา 
ปวช.3 339 208 
ปวส.2 134 126 
รวม 473 334 

 

 
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 ระดับ ปวช.3 นักเรียนแรกเข๎า ปีการศึกษา  2561 จ านวน 339 คน 
    นักเรียนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 208 คน 

 ระดับ ปวส.2 นักศึกษาแรกเข๎า ปีการศึกษา 2562 จ านวน 134 คน 
    นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 126 คน 
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 2.3.2  ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2564  :  จ าแนกตามประเภท   
 

หนํวย  :  คน 
 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 
อัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ผ๎ูบริหาร 2 2 4  
2 ข๎าราชการครู 8 7 15  
3 ลูกจ๎างประจ า 2 - 2  
4 พนักงานราชการ ครู 13 12 25  
5 พนักงานราชการ (อื่น) - - -  
6 ครูพิเศษสอน 12 10 22  
7 เจ๎าหน๎าท่ี/บุคลากรทางการศึกษา 2 16 18  
8 นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ 7 2 9  

รวมทั้งสิ้น 46 49 95  
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บุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการครู 

ลูกจ๎างประจ า พนักงานราชการ ครู 

พนักงานราชการ (อ่ืน) ครูพิเศษสอน 

เจ๎าหน๎าท่ี/บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ 
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 2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
   ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  เปิดท าการสอน  5  ประเภทวิชา  ได๎แกํ  
ประเภทวิชาชํางอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การทํองเท่ียว  ประเภทวิชาคหกรรม  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ท้ังใน
ระดับ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
เพื่อเป็นการรองรับความต๎องการของ  นักเรียน  นักศึกษา 

    2.3.3.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช๎เวลาเรียน  3  ปี  รับ
จากผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  หรือเทียบเทํา  เข๎าศึกษาตํอมี  5  ประเภทวิชา  
ดังนี้ 
   1.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  มี  5  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาชํางยนต์  (สาขางานยานยนต์) 
    2)  สาขาวิชาชํางเช่ือมโลหะ  (สาขางานผลิตภัณฑ์) 
    3)  สาขาวิชาชํางไฟฟูาก าลัง  (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 
    4)  สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) 
    5)  สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง  (สาขางานกํอสร๎าง) 

   2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มี  4  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี) 
    2)  สาขาวิชาการตลาด  (สาขางานการตลาด) 
    3)  สาขาวิชาการเลขานุการ  (สาขางานการเลขานุการ) 
    4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

   3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มี  1  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาการทํองเท่ียว  (สาขางานการทํองเท่ียว) 

   4.  ประเภทวิชาคหกรรม  มี  1  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (สาขางานอาหารและโภชนาการ) 

   5.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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   2.3.3.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช๎เวลาเรียน 2  ปี             
รับจากผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทํา เข๎าศึกษาตํอ  มี  4  ประเภทวิชา  ดังนี้ 
   1.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  มี  5  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาชํางยนต์  (สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
    2)  สาขาวิชาชํางเช่ือมโลหะ  (สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมและขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์โลหะ (ปวช./ม.6) (ทวิภาคี) 
    3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์) 

(ทวิภาคี) 
    4)  สาขาวิชาชํางไฟฟูาก าลัง  (สาขางานไฟฟูาก าลัง) 
    5)  สาขาวิชาการกํอสร๎าง (สาขางานโยธา)  (ปวช./ม.6) 

   2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี  5  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี) 
    2)  สาขาวิชาการตลาด  (สาขางานการตลาด) (ปวช./ม.6) (ทวิภาคี) 
    3)  สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการจัดการส านักงาน)  (ปวช./ม.6)    
                                        (ทวิภาคี) 
    4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานธุรกิจดิจิทัล) 
 

   3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มี  1  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานบริการสํวนหน๎าโรงแรม  (ปวช./

ม.6) (ทวิภาคี) 
 

   4.  ประเภทวิชาคหกรรม  มี  1  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    1)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ                

(ปวช./ม.6) (ทวิภาคี) 
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 2.3.4  ด้านอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 2 
รวมท้ังส้ิน 11 

 2.3.5  ด้านงบประมาณ 
  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ได๎รับงบประมาณในการจัดการศึกษาดังนี้ 

  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2564 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 22,456,353.61 

งบด าเนินงาน 4,460,258.61 

งบลงทุน 1,990,200 

งบเงินอุดหนุน 4,180,571.55 

งบรายจํายอื่น 2,032,200 

รวมทั้งสิ้น 35,119,583.77 

2.4  ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดได๎ก าหนดปรัชญา  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ไว๎ดังนี้ 
  ปรัชญา   : “สนองตอบประชา  สรรหาภูมิธรรม  โน๎มน าวิทยา  พัฒนายั่งยืน” 
  อัตลักษณ์  : “ทักษะดี  มีจิตอาสา” 
  เอกลักษณ์ : “บริการวิชาชีพสํูสังคม” 
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2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ไว๎ดังนี้ 

   2.5.1  วิสัยทัศน์ 
     บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพ  ได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของพัฒนาประเทศ   

  2.5.2  พันธกิจ 
     1) บริหารจัดการสถานศึกษาให๎ก๎าวทันตํอเทคโนโลยีและ
การเปล่ียนแปลง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล 
     2)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพ
ได๎มาตรฐาน 
     3)  สํงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสํูสังคม 
     4)  สํงเสริมการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม  และสร๎าง
องค์ความรู๎เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา  การพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5)  สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ   

   2.5.3  เป้าประสงค์ 
     1)  เปู าประสง ค์  วิทยา ลัยการอาชีพห๎ วยยอดเป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน  เป็นท่ียอมรับของชุมชน  ผ๎ูประกอบการและผ๎ูมีสํวนได๎เสีย
ต้ังแตํระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ 
     2)  เปูาประสงค์  ผ๎ูเรียน  ผ๎ูฝึกอบรมและผ๎ูส าเร็จการศึกษา
เป็นท่ีต๎องการของภาคผ๎ูใช๎หรือความพร๎อมในการประกอบอาชีพอิสระ  มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหํงชาติ 
     3)  เปูาประสงค์  ครูและผ๎ูเรียนใช๎ความรู๎และทักษะทาง
วิชาชีพและวิชาการในการบริการชุมชนให๎เป็นที่ยอมรับของสังคมและผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
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      4)  เปูาประสงค์  ครูและผ๎ูเรียนใช๎ความรู๎  ความสามารถ
และทักษะในการจัดท าและพัฒนางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมให๎เป็นที่ยอมรับต้ังแตํระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ 
    5)  เปูาประสงค์  สถานศึกษามีเครือขํายความรํวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตั้งแตํระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติ 

   2.5.4  กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ  ได๎มาตรฐาน  ก๎าวทันตํอ
เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล 
     กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเกิดจากการ
มีสํวนรํวมและความรับผิดชอบรํวมกันของบุคลากรในสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 1.2  สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่  1 .3   เพิ่ มประ สิทธิภาพการบริ หาร จัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล 
 

   พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพ  ได๎
มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่  2 .1   พัฒนาสมรรถนะของครู ให๎ ทัน ตํอการ
เปล่ียนแปลงท้ังด๎านวิชาชีพครู  วิชาการและการปรับตัว 
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สํงเสริมและพัฒนาระบบการเรียน  การสอน  
การวัดและประเมินผลด๎วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
     กลยุทธ์ที่ 2.3  สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  การบริการและการดูแลผ๎ูเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะเป็นไป
ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 
     กลยุทธ์ที่ 2.5  พัฒนาและยกระดับคุณภาพผ๎ูส าเร็จการศึกษา
ให๎มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้นไปสํูระดับสากล 
   กลยุทธ์ที่ 2.6  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียน 
 



39 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

  พันธกิจที่ 3  สํงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสํูสังคม 
    กลยุทธ์ที่ 3.1  บริการวิชาการและวิชาชีพโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาสมรรถนะของผ๎ูให๎บริการให๎ได๎มาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพ 
  พันธกิจที่ 4  สํงเสริมการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม  และสร๎างองค์ความรู๎เพื่อ
การจัดการอาชีวศึกษา  การพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
สร๎างองค์ความรู๎เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา  การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 4.2  เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจที่ 5  สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ   
    กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาความรํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
    กลยุทธ์ที่ 5.2  สร๎างความรํวมมือกับโรงเรียนในเขตบริการในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 5.3  สร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังในประเทศและ
ตํางประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาสํูมาตรฐานนานาชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 5.4  ขยายการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันให๎ครอบคลุมทุก
กลํุมเปูาหมาย 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา      
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

ภาพประกอบ รางวัล ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานศึกษาต๎นแบบการ
พัฒนาชุดการเรียนการ
สอนออนไลน ์ (Online 

Course) 

 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

 

 

ส านักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดตรัง 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 

ภาพประกอบ รางวัล ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับ
สถานศึกษาขนาดกลาง  
ประจ าปีการศึกษา 
2563  

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ผํานการับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กร
มหาชน)  ได๎รับการ
ประกันคุณภาพ 
ภายนอก (พ.ศ. 2564 -
2568) 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

  

โลํเกียรติคุณ
สถานศึกษาท่ีรายงาน
ผลการด าเนินงานการ
ขับเคล่ือนการจัดการ
อาชีวศึกษา ผํานระบบ
ติดตามและประเมินผล
การขับเคล่ือนการ
จัดการอาชีวศึกษา 
(electronic  
Monitoring And 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาพประกอบ รางวัล ให้โดย 

Evaluation 
Vocational System: 
e-MVS)  ระดับดีมาก   
ปีงบประมาณ  2564  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรีชา ฉ้ิมเฉิดฉาย Excellent 
Teacher 4.0 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายโกศล แก๎วรัตน์ Excellent 
Teacher 4.0 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

นายนันตชัย รักษาศร ี การ
แขํงขันฮอนด๎า
ประหยัด
เชื้อเพลิง 

ชาติ บริษัท HONDA 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 

นายกษิดิฎฐ์ ค าศร ี ผู๎บริหาร
สถานศึกษา
ดีเดํน 

จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นางสุภพร หลงละเลิง ครูผูส๎อนดีเดํน จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิชาญ หาญณรงค ์ ครูผูส๎อนดีเดํน จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรัชญา บุญเดช ครูผูส๎อนดีเดํน จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด ครูผูส๎อนดีเดํน จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายภีรภัทร์ กรงไกรจักร์ ครูผูส๎อนดีเดํน จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศุภชัย วัชรมานะกุล ชนะเลศิ 
ทักษะการ
ออกแบบระบบ
ไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาดว๎ย
คอมพิวเตอร ์

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นายโกศล แก๎วรัตน์ ชนะเลิศ  
ทักษะการ
พัฒนาระบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายภีรภัทร กรงไกรจักร์ 
2.นางสาวสุภาวด ีไชยกาล
3.นายปรัชญา บุญเดช 
4.นางสาวดวงฤทยั ขัตยิะ 

 

ชนะเลิศ 
สิ่งประดิษฐ์
ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร 
กุนเชียงหมูเกา
หยุก 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.นางสาวทรรศิรัษฎ์ิ 
ทองตาลํวง 
2.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล๎ายกุล 
3.นางสาวณฐพร สุวรรณ
อาภรณ์ 
4.นางสาวทักษินันท์ 
หนูนาค 
5.นายวินัย หมัดอาดั๊ม 

ชนะเลิศ 
สิ่งประดิษฐ์
ด๎านหัตถศิลป์
นายศิลป์
อินเตอร์ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายภาสกร  รอดริน 
2.นางสุจิรา ศรีสง 
3.นายสุคนธ์ จันทร์เสน 
4.นางสาวมลิวัลย์ คงอยํู 
5.นายโกศล แก๎วรัตน์ 

ชนะเลิศ
สิง่ประดิษฐ์ด๎าน
การแพทย ์
(ด๎านการปูองกัน
โรคตดิตํอ) 
เครื่องวัดอุณหภูมิ
รํางกายแบบไร๎
สัมผัส 2-In-1 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.นางสุภาณี นวนน๎อม 
2.นางประภาวรรณ บัวเพชร 
3.นางสมใจ เหมนแก๎ว 
4.นางสาวทักษินันท์ หนูนาค 
5.นายทวี หนุพล 

ชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐด์๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์บ ารุง
มือสารสกัดจาก
ธรรมชาต ิ

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 

 

 

1.นางณฐมน โพธิ์ถาวร  
2.นายจินต์นภัทร เพชร
ประสิทธิ ์
3.นายทศพร  มากบรรจง 
4.นายมณีรินทร์ นิลตีบ 
5.นายพงศ์ศักด์ิ พวงเพชร 

รองชนะเลศ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การอนุรักษ์
พลังงาน Sola 
cell RC. 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.นางสาวทักษินันท์ หนูนาค  
2.นายภมร มีบัว 
3.นางสมใจ เหมนแก๎ว 
4.นางสาวทรรศิรัษฎิ ์ทองตา
ลํวง 
5.นางสาวสุคนธ์ทิพย ์คล๎าย
กุล 

รองชนะเลศ
สิ่งประดิษฐ์
ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร มังกี้บา
นํา Monkey 

Banana 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาวณฐพร สุวรรณ
อาภรณ์  
2.นางสาวทรรศิรัษฎิ ์ทองตา
ลํวง 
3.นางสาวสุคนธ์ทิพย ์คล๎าย
กุล 
4.นางสาวจุฑามาศ สูํคง 
5.นางสาวทักษินันท์ หนูนาค 

รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีวภ
าพ ผลิตภัณฑ์ 
Plu clear 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.นางอรษา สองนา  

2.นายอธิปพงศ์ โชค
อ านวย 

3.นายพงศ์ศักด์ิ พวง
เพชร 

รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์
ด๎านผลิตภัณฑ์
อาหารลูกชิ้น
เเตกในเพ่ือ
สุขภาพ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.นางณฐมน โพธิ์ถาวร  
2.นายจินต์นภัทร เพชร
ประสิทธิ ์
3.นายทศพร  มากบรรจง 
4.นายมณีรินทร์ นิลตีบ 
5.นางสาวอภิญา จันทร์
แดง 

 
 
 

 

 

รองชนะเลิศ
ส่ิงประดิษฐ์ดา๎น
นวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝัง
ตัว (Software & 
Embedded 
System 
Innovation) ขา
ไมค์รีโมท 

 

 

จังหวัด 

 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.นางสาวทรรศิรัษฎิ ์ทองตา
ลํวง  
2.นางสาวทักษินันท์ หนูนาค 
3.นางสาวสุคนธ์ทิพย ์คล๎าย
กุล 
4.นางสาวณฐพร สุวรรณ
อาภรณ์ 
5.นางสาวดวงฤทัย ขัติยะ 

 

รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์
ด๎านหัตถศิลป์ 
ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าเรียก
ทรัพย์ 

 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางปวีณ์นุช จันเพชร  
2.นางสาวนีรนุช กัลป์จาร ุ
3.นายพงศ์ศักด์ิ พวงเพชร 
4.นางสาวทักษินันท์ หนู
นาค 

รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
เทคโนโลยีชีว 
ภาพ โอเอ็มลิป
บาล์มค าแสด 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอนันต์   จันเพชร 

 

 

 

 

 

เข๎ารํวมการ
แขํงขันฮอน
ด๎าประหยัด
เช้ือเพลิง 
(ระดับประ 
เทศ) ปีท่ี 24 
ประจ าปี 
2564 

 

 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 

นายโกศล  แก๎วรัตน์
นายภาสกร  รอดริน 

เข๎ารํวมทักษะ
พัฒนาระบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิก
ส์ (E-
Commerce
) ระดับ 
ปวช. และ 
ปวส. 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกษิดิฏฐ์  ค าศร ี

 

 

 

พระพฤหัสบดี จังหวัด ส านักงาน 
สกสค. จังหวัด
ตรัง 

 
 
 
 
 
 

นางประภาวรรณ  บัว
เพชร 

ครูผ๎ูสอน
ดีเดํน 

จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นายปรีชา  ฉ้ิมเฉิดฉาย รองชนะเลิศ
ทักษะงาน
ยานยนต์
แก๏สโซลีน 
ระดับ ปวส. 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคใต๎  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 
 
 นายทศพร  มากบรรจง รองชนะเลิศ

ทักษะการ
ออกแบบ
และพัฒนา
โปรแกรมคว
บคุมอุปกรณ์ 
ระดับ ปวช. 

 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคใต๎  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวจุฑามาศ  สูํคง รองชนะเลิศ
ทักษะพิมพ์
อังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 

 

 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคใต๎ 

 
นางสาวปวีณ์นุช จัน
เพชร 

รองชนะเลิศ
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือ
ราชการ
ภายนอก  

 

 

ภาค 
 

อาชีวศึกษา
ภาคใต๎ 



50 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 

นายโกศล  แก๎วรัตน์ รองชนะเลิศ
ทักษะพัฒนา
ระบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิก
ส์ (E-
Commerce
) ระดับ 
ปวช. และ 
ปวส. 

ภาค 
 

อาชีวศึกษา
ภาคใต๎ 

 
นายปรัชญา  บุญเดช รองชนะเลิศ

ทักษะการ
ผสม
เครื่องด่ืม 
ประเภท 
Flair 
Bartender 
ระดับ ปวส. 

ภาค 
 
ส านักงาน
อาชีวศึกษา
ภาคใต๎ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายปรีชา  ฉ้ิมเฉิดฉาย 

 

 

 

ชนะเลิศ
ทักษะงาน
ยานยนต์
แก๏สโซลีน 
ระดับ ปวส. 

 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 

 

นายวิชาญ  หาญณรงค ์ ชนะเลิศทักษะ 
SMAW & 
GTAW & 
GMAW ระดับ 
ปวส.   

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

    

 
 

นายทศพร  มากบรรจง 
 

ชนะเลิศทักษะ
การออกแบบ
และพัฒนา
โปรแกรมควบ
คุมอุปกรณ์ 
ระดับ ปวช. 

 

จังหวัด 
 
อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจุฑามาศ  สูํคง 

 

 

 

ชนะเลิศ
ทักษะพิมพ์
อังกฤษด๎วย
คอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นางปวีณ์นุช  จันเพชร ชนะเลิศ
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือ
ราชการ
ภายนอก  

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 

 
นายโกศล  แก๎วรัตน์ 

นางสุจิรา ศรีสง 

ชนะเลิศ
ทักษะพัฒนา
ระบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิก
ส์ (E-
Commerce
) ระดับ 
ปวช. และ 
ปวส. 

 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
นายปรัชญา  บุญเดช ชนะเลิศ

ทักษะการ
ผสม
เครื่องด่ืม 
ประเภท 
Flair 
Bartender 
ระดับ ปวส. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายเกียรติพงษ์  หลง
ละเลิง 

รองชนะเลิศ
ทักษะงาน
เครื่องยนต์
เล็กแก๏สโซลีน 
ระดับ ปวช. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 

นายวุฒิชัย  เผือกภูมิ รองชนะเลิศ
ทักษะงาน
ยานยนต์
ดีเซล ระดับ 
ปวส. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นายภาณุพันธ์ุ  ไทยนก
เทศ 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะงาน
ปรับอากาศ
ยานยนต์ 
ระดับ ปวส. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวันนิวัติ  อาจมีแก๎ว 
 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
ติดต้ังเครื่อง
ปรับ 
อากาศ  
ระดับ ปวช. 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 

นายศุภชัย  วัชระมานะ
กุล 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
ติดต้ังไฟฟูา
และควบคุม
ไฟฟูา ระดับ 
ปวช./ปวส. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 

 
 
 

นายณัฐพล  ทิวทอง 
 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
ประกอบ
เครื่องขยาย
เสียง
เคล่ือนท่ี 
ระดับ ปวช. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นายจิรภัทร  สิงหพันธ์ 
 

รองชนะเลิศ
ทักษะงาน
ปูน ระดับ 
ปวช. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นางกัญยารัตน์  อั้นเต๎ง 
 

รองชนะเลิศ
ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฉวีวรรณ  ลีละ
วานิชย์ 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส. 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  
คล๎ายกุล 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
น าเสนอขาย
สินค๎า (The 
Marketing 
Challenge) 
ระดับ ปวช. 
 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 นางสาวณฐพร  สุวรรณ

อาภรณ์ 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะกล
ยุทธ์
การตลาด
เชิง
สร๎างสรรค์ 
(Creative 
Marketing 
plan)  
ระดับ ปวส. 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทรรศิรษัฎิ์  
ทองตาลํวง 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
เขียนแผน
ธุรกิจ ระดับ 
ปวส. 
 
 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 

นางสาวนีรนุช  กัลป์
จาร ุ

 

รองชนะเลิศ
ทักษะพิมพ์
ไทยด๎วย
คอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช. 
 
 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
นางสาวชนัญชิดา  
วรรณบวร 

 

รองชนะเลิศ
ทักษะการ
น าเสนอ
รายการน า
เท่ียวใน
ฐานะ
มัคคุเทศก์
ท๎องถิ่น 
ระดับ ปวช. 
 
 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรษา สองนา 
 

เขํารํวมการ
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ 
แผํนผักโรล 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติศักดิ์ คงรอด  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายพีรดนย ์บัวโท  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายภูชิสส์ กลับจันทร์  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวอรณิชา ชูจันทร์  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายชิติพัทธ์ รุํงเรือง  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวสลินทิพย์ รักการงาน  รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

ภาพประกอบ ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ 
 

ให้โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายภีรภัทร  กรงไกร
จักร 

 

เขํารํวมการ
ประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ 
ปั้นสิบมสัส
มั่นไกํเคลือบ
ซอสต๎มย า 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

นายจิรพัฒน ์เหมทรง  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายคณานนต์ ร าเทียมเมฆ  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายอติวิชญ์ เลอเลิศชัย  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวจันจิรา เกสรบัว  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
นางสาววรรวิษา แซํตั้น  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสด์ิ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายสิทธิพล สีสดสุข  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม (Flair 
Bartender) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายเกียรติรัตน์ ชัยชนะ  
การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทํุง ชาย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
นางสาวชุติมา ชัยวิจารณ์  
การประกวดร๎องเพลงไทยสากล หญิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
นายธนนพ คงพล  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๏สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวงศธร จันทรมาศ  
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๏สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัยวิชญ์ ชัยโยแลง  
ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายเรืองศักดิ์ แก๎วใหมํ  
ทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกิตติศักด์ิ คงรอด  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายพีรดนย ์บัวโท  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภูชิสส์ กลับจันทร์  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายจิรพัฒน ์เหมทรง  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายคณานนต์ ร าเทียมเมฆ  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอติวิชญ์ เลอเลิศชัย  
ทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจันจิรา เกสรบัว  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัญญาวีร์ บุญชํวย  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววรรวิษา แซํตั้น  ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสด์ิ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสลินทิพย์ รักการงาน  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรณิชา ชูจันทร์  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายชิติพัทธ์ รุํงเรือง  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายสิทธิพล สีสดสุข  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม (Flair 
Bartender) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายเกียรติรัตน์ ชัยชนะ  
การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทํุง ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวชุติมา ชัยวิจารณ์  
การประกวดร๎องเพลงไทยสากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวรายุทธ มลยง  
การประกวดร๎องเพลงไทยสากล ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวัชรินทร์ ศรีสง  
การเลํานิทานพื้นบ๎าน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรวรรยา เศวตวรรณ์  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววิลาสินี เกตระณะ  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวศนานันท์ ศรีประสงค์  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววิชาภรณ์ รอดด า  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอัครวิทย์ ชํวยบ ารุง  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นาย ปิยพัทธิ รอดรักษ์  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวิทวัส บุญมาก  
กุนเชียงหมูเกาหยุก 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวณัฐณิชา เจ๎ยทองศรี  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวคณิศร ร าเทียมเมฆ  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจันจิรา เกษรบัว  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกิตติมา ฤทธิ์เดช  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวเกศินี บุญโยดม  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวพัชราภรณ์ เหลียวพัฒนพงศ์  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัญญาวีร์ บุญชํวย  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายด ารง มูลละออง  
นายศิลป์อินเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายชิติพัทธ์กุล รุํงเรือง  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายสัตยา บุญล๎อม  ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 
นายอนันตชัย ส้ินทุกข์  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภานุกร ชํวยเกล้ียง  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกฤตภาส เซํงยํอง  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวปิยธิดา ภัติศิริ  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรณิชา ชูจันทร์  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวธัญสุดา พลเดช  
เครื่องวัดอุณหภูมิรํางกายแบบไร๎สัมผัส 2-
in-1 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวพัชราภรณ์ เหลียวพัฒนพงศ์  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวรุํงนภา ชูไทย  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวรัญชิดา ศรีสวัสด์ิ  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวปาลิดา รักประทุม  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนีรพัฒน์ ผิวอํอน  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวลักษิกา ชํอประพันธ์  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวปารณีย์ อายุสุข  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสุชาวดี เมืองราช  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัญยารัตน์ นาคสมมุติ  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศิริวัฒน์ วงศ์โต  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงมือสารสกัดจากธรรมชาติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกรวิชญ ์คงจันทร์  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายณัฐชนน บูรณ์ภิรม  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอรัญชัย ใจกระจําง  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายสุดท่ีรัก บุญสังข์  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวราเทพ ชูข า  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอัษฏาภรณ์ นาครอด  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายนิพนธ์ ชัยลือเลิศ  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธีรพัฒน ์ซ๎ายเสน  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอดิเทพ ฉิ้มงาม  
ทักษะประกอบและตรวจซํอมเครื่องขยาย
เสียงเคล่ือนท่ี Integrate Amplifler 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายโชกุน บุญแก๎วสุข  
ทักษะประกอบและตรวจซํอมเครื่องขยาย
เสียงเคล่ือนท่ี Integrate Amplifler 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวพัชราภรณ์ เหลียวพัฒนพงศ์  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศิริวัฒน ์วงศโต  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัลยารัตน์ ทองผอม  
ทักษะพิมพ์ไทยด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวชนัฏฏา แก๎ววิมล  
ทักษะพิมพ์อังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร ์

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวณัฐวดี ทองถั่ว  
ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสุชาดา มั่งวัน  
ทักษะการน าเสนอขาย (The Marketing 
Challenge) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวหทัยชนก คงยง  
ทักษะการน าเสนอขาย (The Marketing 
Challenge) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวศศกร เปรมปรีดา  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร๎างสรรค์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(Creative Marketting Plan) 
นางสาวอนันตญา เกี่ยวมําน  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร๎างสรรค์ 
(Creative Marketting Plan) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกมลวรรณ ต๎องชู  
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร๎างสรรค์ 
(Creative Marketting Plan) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอัจจิมา มณเทียรทอง  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววรัญญา ชูสินธุ์  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสกาวเดือน แก๎วเมือง  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววิชาภรณ์ รอดด า  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหาร
ไทยสํูมาตรฐานสากล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายปิยพัทธ์ รอดรักษ์  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหาร
ไทยสํูมาตรฐานสากล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวเรวดี ปางจุติ  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม (Classic 
Bartender) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสุธาทิพย์ อิ่มจิตร  
ทักษะประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวนพวรรณ คันธมาทน ์ 
ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กลาง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนาตลดา ถิ่นชุม  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรอนงค์ กี่ส๎ุน  
การประกวดรักการอํานภาษาไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกรวรรณ ยุทธชัย  
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายไชยรัตน ์เยําฝุู  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวพัชรินทร์ ราชเดิม  
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศักดิ์ชัย สุจีนพรัหม  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายพรชัย ดวงจันทร์  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายจักรภัทร คงพล  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภราดล กิจก าจร  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภราดล กิจก าจร  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวช.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายปรเมษฐ นุํนชูผล  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวบุษยา คงบัว  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอาจหาญ โพธิ์แก๎ว  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศุภณัฐ ชํอเล๎ง  รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 



67 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
นายวัชรินทร์ ดวงสีทอง  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (ปวส.) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกิตติศักดิ์ คงรอด  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายพีรดนย ์บัวโท  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟูาและเขียน
แบบไฟฟูาด๎วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภูชิสส์ กลับจันทร์  
นายภูชิสส์ กลับจันทร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรณิชา ชูจันทร์  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายชิติพัทธ์ รุํงเรือง  
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายจิรพัฒน ์เหมทรง  
Sola cell RC. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายจิตริน ยอดชุม  
Sola cell RC. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศักดิเดช นวลยํอ  
Sola cell RC. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกิตติมา ฤทธิ์เดช  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวนันทิกานต์ ชูกลํอม  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวคณิศร ร าเทียมเมฆ  รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

มังกี้บานํา Monkey Banana 
นางสาววรรวิษา แซํตั่น  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจันจิรา เกษรบัว  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวเกศินี บุญโยดม  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัญญาวีร์ บุญชํวย  
มังกี้บานํา Monkey Banana 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอรณิชา  ชูจันทร์ 
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

อื่น ๆ ชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

นายชิติพัทธ์กุล  รุํงเรือง 
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

อื่น ๆ ชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกานต์  โพธิ์ถาวร 
แขํงขันฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง 
(ระดับประเทศ) ปีท่ี 24 ประจ าปี 2564 

อื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 

นายเกียรติศักดิ์  ศรีหมาน   
แขํงขันฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง 
(ระดับประเทศ) ปีท่ี 24 ประจ าปี 2564 

อื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 

นายศตวรรษ  เอียดชูทอง   
แขํงขันฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง 

อื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

(ระดับประเทศ) ปีท่ี 24 ประจ าปี 2564 
นายเกริกไกวัล  คันธรักษา   
แขํงขันฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง 
(ระดับประเทศ) ปีท่ี 24 ประจ าปี 2564 

อื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 

นางสาวอรณิชา  ชูจันทร์ 
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายชิติพัทธ์กุล  รุํงเรือง 
ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายพิทักพนธ์  ชูเกล้ียง 
ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซลีน ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายวรัญชัย  กํอบรรทัด 
ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซลีน ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายอติวิชญ์  เลอเลิศวิชย 
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายจิรวัฒน์  บริพันธ ์
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายธนวัฒน์  ชัยตระการ 
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจุฑาทิพย์  ยินดี 
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นางสาวพิชามญช์ุ  ขุนทอง 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิราวรรณ  อินทร์ฤทธิ์   

ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender ระดับ ปวส.              

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
 

อาชีวศึกษาภาคใต๎ 

นายพิทักพนธ์ ชูเกล้ียง 
ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซลีน ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายวรัญชัย ก่อบรรทัด 
ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซลีน ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายเจษฎาภรณ์ ไชยพลบาล 
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ 
ปวส.   

ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกิตติพงศ์ หมื่นละม้าย 
ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ 
ปวส.   

ชนะเลิศ จังหวัด 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอติวิชญ์  เลอเลิศวิชย 
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายจิรวัฒน์  บริพันธ ์
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายธนวัฒน์  ชัยตระการ 
ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจุฑาทิพย์  ยินดี 
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวช. 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวพิชามญช์ุ  ขุนทอง 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอรณิชา  ชูจันทร์ 
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ระดับ ปวช. และ ปวส. 

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายชิติพัทธ์กุล  รุ่งเรือง  จังหวัด  
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ระดับ ปวช. และ ปวส. 

ชนะเลิศ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสิราวรรณ  อินทร์ฤทธิ์          
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender ระดับ ปวส.       

 
ชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายศตวรรษ  เอียดชูทอง 
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล  ระดับ ปวส. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายธนภูมิ  วารินแก้ว 
ทักษะงานยานยนต์ดีเซล  ระดับ ปวส. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายเกียรติศักดิ์  สังข์ทอง 
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ 
ปวส. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายทัตตเดช แก้วห้าประการ 
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ 
ปวส. 

 
รองชนะเลิศ 

 
จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอิทธิพัทธ์  เช้ือหมื่น 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายภูริณัฐ  รัตนะอุดม 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายธนวินท์  สร้อยปลิว 
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 
ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอรัญชัย  ใจกระจ่าง 
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 
ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายณภัทร  ชูยัง  
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
ระดับ ปวส. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายศรัณยภัทร  คุณศิริ 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
ระดับ ปวส. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายธีรศักดิ์  จิตรอักษร 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
ระดับ ปวส. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
 

นายโชกุน  บุญแก้วสุข 
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอดิเทพ  ฉิ้มงาม 
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายชยพล  ชุมชัยมหา 
ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี ระดับ ปวช. 

 
รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายอติวิชญ์  เลอเลิศวิชย 
ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายณัฐวัฒน์  สอนทอง 
ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวจันทวันต์ ปานชาตรี 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวญาดามาศ นุ่นเส้ง 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสริตา ด่าย่่า 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสุกัญญา  พุฒแก้ว 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ระดับ ปวส. 
นายปิยพัทธ์  ทองสมทอง 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวส. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวคณาสิริ คงนคร 
ทักษะการน่าเสนอขายสินค้า (The 
Marketing Challenge) ระดับ ปวช. 
 

 

รองชนะเลิศ 

จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวธัญชนก ชาญวุธ        
ทักษะการน่าเสนอขายสินค้า (The 
Marketing Challenge) ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกานต์ธิดา ค่าโสภา 
ทักษะการน่าเสนอขายสินค้า (The 
Marketing Challenge) ระดับ ปวช. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสุชัญญา อินนุรักษ ์
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing plan)  
ระดับ ปวส. 

 

 
รองชนะเลิศ 

 

จังหวัด 

 
 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวฤทัยกานต์  โพธิ์แก้ว        
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing plan)  
ระดับ ปวส. 

 
 
 

รองชนะเลิศ 

 
 
 
 

จังหวัด 

 
 

 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
นางสาวธิดารัตน์  ทองดียิ่ง 
ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Marketing plan)  
ระดับ ปวส. 

 
 

รองชนะเลิศ 
 

จังหวัด 

 
 

 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอนันตญา เกี่ยวม่าน 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวฉัตรสรา ชูบัว 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอารียา  นิจกิจ 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 



74 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญญาณัฐ กลัวผิด 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวธันยมัย  มะน ู
ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 
 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายณัฐดนัย  บัวด่า 
ทักษะการน่าเสนอรายการน่าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวกัณฐิกา บรรจงการ 
ทักษะการน่าเสนอรายการน่าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวลลิตา  อินทร์ฤทธิ์                
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววรัญญา  ชูสินธุ์ 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสรรเพชุดา นาคจันทร์ 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวอัจจิมา มณเทียรทอง 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาวสกาวเดือน  แก้วเมือง 
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหาร
ไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นางสาววรรณิศา  พลสมสาย 
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหาร
ไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 

 
 

รองชนะเลิศ 
 

จังหวัด 

 
 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

นายกรวิชญ์   คงจันทร์ 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ 
ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ 
 

จังหวัด 

 
 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐชนน  บูรณ์ภิรม 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ 
ปวช. 

รางวัลอื่น ๆ 
 

จังหวัด 

 
 

 

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให๎สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนด
มาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 10 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ให๎มีความรู๎ มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1.1  ด้านความรู้ 
  ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี  
และแนวปฏิบัติตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน๎นความรู๎เชิงทฤษฏี และหรือ
ข๎อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 

 3.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ  
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะท่ีดี 

 3.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผ๎ูอื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน๎าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
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3.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช๎หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนํวยงานต๎น
สังกัดหรือหนํวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 3.2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหมํ หรือกลํุมวิชา
เพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงง าน โดยความ
รํวมมือกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

 3.2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได๎รับการ
พัฒนาอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เพื่อเป็นผ๎ูพร๎อมท้ังด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน
ท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา               
ตามระเบียบหรือข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร 
สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์  
 

 3.2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 

 3.2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถาน ศึกษามีความส า เ ร็ จ ในการด า เนินการบริหาร จัดการสถาน ศึกษา               
ตามนโยบายส าคัญท่ีหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
รํวมมือของผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผ๎ูเรียน รวมท้ังการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุน
จากผ๎ูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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3.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  
 3.3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตํางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎  การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและคนในชุมชน  สํูสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 

 3.3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ๎ูเรียน หรือรํวมกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ  
ท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสํูสาธารณชน 

 3.3.3  ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
  สถานศึกษาสํง เสริมสนับสนุนให๎นัก เรียน นัก ศึกษา และประชาชนท่ัวไป    
ได๎ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ตามความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชนและผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ให๎มีสมรรถนะ
สอดคล๎องตํอความต๎องการของสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได๎ตรงตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานสอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชุมชน ท๎องถิ่นและ
ระดับชาติ 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
   4.1.1.1  ด้านความรู้  
    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด๎านความรู๎ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน
ใน๒ รายการประเมิน ได๎แกํ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) รายละเอียดดังนี้ 
    1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ก าหนดให๎ผ๎ูเรียนในระดับช้ัน  ปวช. 3  
และ ปวส. 2 ท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร๎างหลักสูตร เข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎าน
ความรู๎ ในรายวิชาตํางๆ ตามโครงสร๎างหลักสูตร เพื่อเป็นการวัดความรู๎  และทักษะของผ๎ูเรียนกํอน
ส าเร็จการศึกษา โดยใช๎ข๎อสอบ มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผ๎ูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผํานเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพด๎านความรู๎ในการเข๎า ประเมินครั้งแรก คิดเป็นร๎อยละ 98.71 ของผ๎ูเรียนระดับ 
ปวช. 3 ท้ังหมด และผ๎ูเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผํานเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพด๎านความรู๎ในการเข๎าประเมิน ครั้งแรก คิดเป็นร๎อยละ 97.26 ของผ๎ูเรียนระดับ 
ปวส. 2 ท้ังหมด ในภาพรวมของสถานศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. มีผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด๎านความรู๎ในครั้งแรก คิดเป็น ร๎อยละ 98.15  
      1.1)  เชิงปริมาณ 
       ผ๎ูเรียนท้ังหมดของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.3) จ านวน 234  คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 
จ านวน  146 คน รวมท้ังหมดจ านวน 380 คน ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาใน                
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ครั้งแรก  มีผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  231  คน  และผ๎ูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  142  คน  ของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ผํานการประเมิน
รวม  จ านวน  373  คน  
      1.2)  เชิงคุณภาพ 
      ผ๎ู เ รี ยนของวิทยาลัยการอา ชีพห๎ วยยอด ในระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) ผํานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก คิดเป็นร๎อยละ  98.15 ของผ๎ูเรียนท้ังหมด ปรากฏผลการประเมิน  
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐาน การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
      1.3)  ผลสะท้อน 
   องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับคุณภาพของผ๎ูเรียนผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   4.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
ท่ี ศธ. 0606/3498  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2564  ยกเว๎นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการศึกษา
ระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแตํปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป 
      

   4.1.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประเด็นการ
ประเมินท่ี 2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 2 รายการ
ประเมิน ได๎แกํ ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผ๎ูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ  ผลการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1  ผลสัมฤทธิ์ 
   1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       1.1)  เชิงปริมาณ 
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      1.1.1)  ผ๎ูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ีได๎รับการ
สํงเสริมผํานการพัฒนาให๎มีสมรรถนะในการเป็นผ๎ูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน     
27  คน  
      1.1.2)  ผ๎ูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ีผํานการ
พัฒนาให๎มีสมรรถนะในการเป็นผ๎ูประกอบการและสามารถเป็นผ๎ูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน  23  คน  
      1.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ด าเนินการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี 
สมรรถนะในการเป็นผ๎ูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใต๎โครงการศูนย์บํมเพาะ
ผ๎ูประกอบการ ผ๎ูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ีผํานการพัฒนาให๎มีสมรรถนะในการเป็น
ผ๎ูประกอบการและสามารถเป็นผ๎ูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระร๎อยละ 85.18 ผลการประเมิน
ศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ  3  ดาว ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ในระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม  (5 คะแนน)   หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (covid – 19)  
ไมํมีการประเมินตํอระดับภาคและระดับชาติ 
      1.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอกและผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับยกยํองวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะการเป็นผ๎ูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  
 

   2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จัดการเรียนการสอนโดยมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียน 
มีความรู๎ใน สาขาวิชาชีพท่ีเรียน สามารถน าความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช๎ในอาชีพ
ได๎ รวมถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎ในสาขาวิชาชีพมาใช๎ ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ได๎แกํ 
การประกวดแขํงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษา
ภาค และระดับชาติ โดยการก าหนดแผนงาน โครงการแขํงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่องและการเข๎ารํวมกับองค์กรวิชาชีพตํางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
      2.1)  เชิงปริมาณ  
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     จ านวนผ๎ูเรียนท่ีมีได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะ

วิชาชีพ  ดังนี้  

      2.1.1) ผ๎ูเรียนได๎รับรางวัลจากการประกวด แขํงขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับจังหวัด  จ านวน  55  คน 
      2.1.2) ผ๎ูเรียนได๎รับรางวัลจากการประกวด แขํงขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับภาค จ านวน  12  คน 
      2.1.3) ผ๎ูเรียนได๎รับรางวัลจากการประกวด แขํงขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน  2  คน 
      2.2)  เชิงคุณภาพ 
     ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพแตํละระดับดังนี้  

 1.)  ระดับจังหวัด จ านวน 25 ทักษะ 

       - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซลีน ระดับ ปวส.   
       -  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส.  
                     - ร างวั ลชนะ เ ลิศ   ทักษะการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
                       - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะพิมพ์อังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวช.                         
       -  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.       
                - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ระดับ ปวช. และ ปวส.      
                       -  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender  ระดับ ปวส.   
                        -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะงานปรับอากาศยาน
ยนต์ ระดับ ปวส.       
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการออกแบบระบบ

ไฟฟูาและเขียนแบบไฟฟูา ด๎วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.      
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    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะงานปูน ระดับ ปวช.

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการน าเสนอขายสินค๎า 

(The Marketing Challenge)  ระดับ ปวช.   

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง

สร๎างสรรค์ (Creative Marketing plan)  ระดับ ปวส.      

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ระดับ ปวส.       

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการน าเสนอรายการ

น าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น  ระดับ ปวช.      

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการผสมเครื่องด่ืม 

ประเภท Classic Bartender  ระดับ ปวส.      

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการประกอบอาหาร

ไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.   

    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทักษะการออกแบบและ

ประกอบอาหารไทยสํูมาตรฐานสากล  ระดับ ปวส.        

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 

ระดับ ปวส.   

    - ร าง วั ล รอ ง ชนะ เ ลิศ  อั น ดับ  3   ทักษะการ ติด ต้ั ง

เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.   

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ทักษะการติดต้ังไฟฟูาและ

ควบคุมไฟฟูา ระดับ ปวช.  

    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะการประกอบเครื่อง

ขยายเสียงเคล่ือนท่ี ระดับ ปวช.  

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ใน

งานบัญชี ระดับ ปวช.   
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     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์

ในงานบัญชี ระดับ ปวส.   

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะพิมพ์ไทยด๎วย

คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.   

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

แก๏สโซลีน ระดับ ปวช.  

 2) ระดับภาค จ านวน  ๖ ทักษะ 

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)  ระดับ ปวช. และ ปวส.     

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 5 ทักษะงานยานยนต์แก๏สโซ

ลีน ระดับ ปวส.     

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 7 ทักษะการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.       

     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 7 ทักษะพิมพ์อังกฤษด๎วย

คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.     

     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 7 ทักษะการใช๎เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ ราชการภายนอก ระดับ ปวส.      

     -  รางวัลชมเชย  ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 

Bartender ระดับ ปวส.  

       3) ระดับชาติ จ านวน  1 ทักษะ 
     - อันดับ 10  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce)   ระดับ ปวช. และ ปวส.  

       ปรากฏผลการประเมิน และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  (4 คะแนน) 
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      2.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับยกยํองวิทยาลัยฯ ในผลงานการแขํงขันทักษะวิชาชีพของผ๎ูเรียน  

   4.1.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของ
ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 3 รายการประเมิน ได๎แกํ  
การดูแลและแนะแนวผ๎ูเรียน ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การมีงานท าและศึกษาตํอของผ๎ูส าเร็จ
การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
   1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ด าเนินการจัดระบบดูแลผ๎ูเรียน 
รายบุคคลและชํวยเหลือผ๎ูเรียนโดยมีระบบชํวยเหลือดูแลผ๎ูเรียนตามแนวคิด “ดูแลลูกศิษย์ดุจลูก
ตัวเอง” ได๎แกํ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมํ การประชุมผ๎ูปกครอง การดูแลผ๎ูเรียน ประจ าวัน 
การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจ าวัน ระบบครูท่ีปรึกษา การเยี่ยมบ๎าน ฯลฯ โดยมีเปูาหมาย  
ให๎ผ๎ูเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
      1.1)  เชิงปริมาณ 

     1.1.1)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมี ผ๎ูเรียนแรกเข๎า 
จ านวน  512  คน มีผ๎ูส าเร็จการศึกษาจ านวน  349  คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
     -  จ านวนผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช 3.)  
แรกเข๎า ปีการศึกษา 2562 จ านวน 338 คน ส าเร็จการศึกษาตามโครงสร๎างหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2564 จ านวน 207 คน  

     -  จ านวนผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.
2) แรกเข๎า ปีการศึกษา 2563 จ านวน 174 คน ส าเร็จการศึกษาตามโครงสร๎างหลักสูตรปีการศึกษา 
2564  จ านวน 142 คน   
      1.2)  เชิงคุณภาพ 
      ผ๎ูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด วิทยาลัยการอาชีพ
ห๎วยยอดมีผ๎ูเรียนแรกเข๎า จ านวน  512  คน มีผ๎ูส าเร็จการศึกษาจ านวน  349  คน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 



86 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

     -  จ านวนผ๎ูเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.3)  
ท่ีส าเร็จการศึกษา 2564  จ านวน  207  คน คิดเป็นร๎อยละ  61.23 
     -  จ านวนผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2)  
ท่ีส าเร็จการศึกษา 2564  จ านวน  142  คน  คิดเป็นร๎อยละ  81.61 
     ผ๎ูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2)  ท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  จ านวน  349  คน 
คิดเป็นร๎อยละ 68.16 ปรากฏผลการ ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วย
ยอด  ในระดับคุณภาพ ดี (3 คะแนน)        
     1.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ ยอมรับ
ยกยํองวิทยาลัยฯ  ในการดูแลและแนะแนวผ๎ูเรียน  

   2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตามแผนงานพัฒนาคนเกํง และคนดีขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย เพื่อพัฒน า
ผ๎ูเรียนให๎มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย รวมถึงก าหนดให๎ครูผ๎ูสอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึง  ประสงค์ของผ๎ูเรียน คิดเป็นร๎อยละ 20 ในทุกรายวิชา และผลจาก                   
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แหํงประเทศไทยในปีการศึกษา 2564 ได๎รับผลการประเมิน
ระดับกลํุมจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ในระดับเหรียญทอง 
      2.1)  เชิงปริมาณ 
      ปีการศึกษา 2564 จ านวนผ๎ูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพ            
ห๎วยยอด  จ านวน  1,204  คน และได๎รับการพัฒนา ทางด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์  จ านวน  1,156  คน   
      2.2)  เชิงคุณภาพ 
      ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด๎าน 
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ ดังนี้  
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      -  ผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จ านวน  
890  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพฯ  จ านวน  
842  คน  คิดเป็นร๎อยละ  94.61  
      -  ผ๎ูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จ านวน  314  คน  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององค์การนักวิชาชีพฯ 
จ านวน  235  คน คิดเป็นร๎อยละ 74.84 
      ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด๎าน 
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร๎อยละ  89.45 ปรากฏผลการประเมิน  
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ  สถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  (5 คะแนน) 
      2.3)  ผลสะท้อน  
       องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ 
ยอมรับยกยํองวิทยาลัยฯ ในการดูแลผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์  

   3)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      3.1)  เชิงปริมาณ 
      ผ๎ูส าเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.). 
และ ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ท่ีผํานมา (ปีการศึกษา 2563)  
จ านวน  344  คนมีงานท าในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ  อิสระ
หรือศึกษาตํอ  จ านวน  273  คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      -  จ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563 จ านวน 208 คน ได๎ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ จ านวน 165 คน 
      -  จ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 จ านวน  126  คน ได๎ประกอบอาชีพและศึกษาตํอ  
จ านวน  108  คน 
     3.2)  เชิงคุณภาพ 
      ผ๎ูส า เร็ จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ในปีการศึกษา  ท่ีผํานมา (ปีการศึกษา 2563) มีงานท าในสถานประกอบการ  หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ คิดเป็นร๎อยละ  81.14 ปรากฏผลการประเมิน  
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และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐาน การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
      3.3)  ผลสะท้อน 
     สถานประกอบการให๎การยอมรับผ๎ูส าเร็จการศึกษารับเข๎า
ท างานเป็นก าลังคนระดับเทคโนโลยีซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมท้ังสถานศึกษาอื่น ๆ 
ได๎รับผ๎ูส าเร็จการศึกษาเข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 4.1.2  จุดเด่น   
  การประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผ๎ูส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ และด๎านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามบริบทของ สถานศึกษา ปรากฏจุดเดํนจากการประเมินผล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1  ผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์การประเมิน ระดับปวช. ด๎านความรู๎  คะแนนไมํต่ ากวําร๎อยละ 60  
ของคะแนนเต็ม ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ คะแนนไมํต่ ากวําร๎อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  
ผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์   การประเมินระดับ ปวส. ด๎านความรู๎ คะแนนไมํต่ ากวําร๎อยละ  70  ของคะแนน
เต็ม  ด๎านทักษะและ   การประยุกต์ใช๎  คะแนนไมํต่ ากวําร๎อยละ  80  ของคะแนนเต็ม 
 2  ผ๎ูเรียนได๎น าความรู๎ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพ
ตํอไป 
 3  ผ๎ูเรียนมีความกระตือรือร๎น  และต้ังใจในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อรับการประเมิน
กํอนจบหลักสูตรตามโครงสร๎าง 
 4 ส านักงานและธุรกิจเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการประกอบธุรกิจให๎กับนักเรียนนักศึกษาชุมชน
และสถานศึกษาอื่นๆ 

5 สถานศึกษามีกระบวนการในการสํงเสริม สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียน ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ ในการเข๎ารํวมการประกวด การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับชาติ 

6 ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจบตามโครงสร๎างหลักสูตรของแตํละระดับช้ัน 
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 4.1.3  จุดที่ควรพัฒนา   
 1. ระยะเวลาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไมํเพียงพอ ซึ่งบางประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  เนื้อหาท่ีใช๎ในการทดสอบตามสมรรถงาน  มีจ านวนมาก 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการทดสอบในบางสาขางานไมํเพียงพอในการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะงานของแตํละ 

3. วิทยาลัยฯ ควรก ากับติดตามและมีนโยบายในการเพิ่มจ านวนธุรกิจท่ีด าเนินการ 

ในสถานศึกษาให๎มากขึ้น 

4 ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพ 

5 ครูที่ปรึกษาต๎องดูแลผ๎ูเรียนอยํางใกล๎ชิดเพื่อไมํให๎นักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน 

6 หลักการคิดและการด าเนินกิจกรรมเพื่อให๎เกิดความรํวมมือและความเข๎าใจถึงวัตถุประสงค์

และเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ 

 4.1.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1.  ให๎มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบของคณะกรรมการกลาง  เพื่อเป็นมาตรฐาน
ของอาชีวศึกษา 
 2.  เพิ่มระยะเวลาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. เพิ่มจ านวนผ๎ูเข๎ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านการอบรมหลักสูตร 
สร๎างแรงบันดาลใจ  จิตส านึกในการเป็นผ๎ูประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ให๎ประกอบธุรกิจมากขึ้น   

4. เชิญวิทยากรผ๎ูเช่ียวชาญมาฝึกทักษะทางวิชาชีพ 

 5.  สํงครูฝึกงานในสถานประกอบการ 

6. ควรให๎ครูที่ปรึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรม Home room แนะน าแนะแนวอยํางใกล๎ชิดโดยการ

ใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผ๎ูเรียนตลอดระยะเวลาท่ีนักเรียนนักศึกษาได๎เรียนอยูํในสถานศึกษา 

7. การวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบและการประชาสัมพันธ์ที่ท่ัวถึงและการให๎ความรู๎

เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในการด าเนินกิจกรรมให๎มากขึ้น  
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4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.1  ผลสัมฤทธิ์ 
   4.2.1.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยอด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น 
การประเมินท่ี 1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 2 รายการ
ประเมิน ได๎แกํ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 
   1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการศึกษาความต๎องการของ ตลาดแรงงาน 
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับ  การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน ด๎วยความรํวมมือกับสถานประกอบการและน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได๎จากการพัฒนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา 
      1.1)  เชงิปริมาณ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการศึกษา 5 ประเภทวิชา  12 สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดการศึกษา  4  ประเภทวิชา  11  สาขางาน รวมท้ังส้ิน  23  สาขางาน                
โดยวิทยาลัยได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบในระดับ ปวส. มีการจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี รวม 7 สาขางาน ได๎แกํ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  2. สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศงานเช่ือมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  
4. สาขางานการตลาด 5. สาขางานการจัดการส านักงาน 6. สาขางานบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
7. สาขาอาหารและโภชนาการ  
      1.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการพัฒนาหรือปรับปรุง 
หลักสูตรให๎เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงและสอดคล๎องกับ 
ความต๎องการของสถานประกอบการ ดังนี้  
      1.2.1) วิทยาลัยฯ มีการศึกษาความต๎องการของ
ตลาดแรงงานจากสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนา หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
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      1.2.2)  วิทยาลัยฯ ได๎ประสานงานกับสถานประกอบการ
อยํางตํอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
      1.2.3)  วิทยาลัยฯ ได๎มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขางานหรือรายวิชา รํวมกับสถานประกอบการ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล๎องกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต๎องการของตลาดแรงงาน 
      1.2.4)  วิทยาลัยฯ ได๎น าหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได๎จาก
การพัฒนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนจริง       
      ปรากฏผล การประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
       1.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับ วิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็นระบบ 
    

2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม      
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ก าหนดให๎ทุกแผนกวิชา ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม 
ภายใต๎ความรํวมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบัน/องค์การทางวิชาชีพ โดยวิทยาลัยฯ    
ได๎ ก าหนดรูปแบบในการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงไว๎อยํางชัดเจน ประกอบด๎วย การวิ เคราะห์
ค าอธิบาย รายวิชา การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา การวิเคราะห์
องค์ความรู๎ ทักษะ ใหมํท่ีจ าเป็น เพื่อน ามาก าหนดในรายวิชา 
      2.1)  เชิงปริมาณ 
      การอา ชีพห๎ วยยอด จัดการ ศึกษา ห ลัก สูตรระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการศึกษา 5 ประเภทวิชา 12 สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดการศึกษา 4 ประเภทวิชา 11 สาขางาน รวมท้ังส้ิน 23 สาขางาน                  
โดยวิทยาลัยได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม อยํางเป็นระบบ
ท้ังส้ิน  จ านวน 23 สาขางาน 
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      2.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ปรากฏผลกาประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
      2.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับ วิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

   4.2.1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม  
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น 
การประเมินท่ี 2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน  
ใน 6 รายการประเมิน ได๎แกํ คุณภาพของการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎  สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน การบริหาร จัดการช้ันเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และการเข๎าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน รายละเอียดดังนี้  
 

   1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด พัฒนาครูในการจัดแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการ
ปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และแนวทางการน าแผนฯไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  อยํางมี
คุณภาพ โดยก าหนดรูปแบบในการจัดท าแผนการเรียนรู๎แบบมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก าหนดให๎มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด ซึ่งประกอบไปด๎วย การวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ และกิจการการเรียนรู๎ การใช๎ส่ือในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ด๎วย วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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     1.1)  เชิงปริมาณ 
      ครูผ๎ูสอนวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  จ านวน  62  คน  
ได๎จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนอยํางมีคุณภาพครบทุกคน 
     1.2)  เชิงคุณภาพ 
      1.2.1) วิทยาลัยการห๎วยยอด ด าเนินการสํงเสริม สนับสนุน
ให๎ ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎น ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช๎ใน 
การจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น  
ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้  
       -  ค รู ผ๎ู สอน มี ก า ร วิ เ ค ร าะ ห์ ห ลัก สู ตร ร าย วิ ช า  
เพื่อก าหนดหนํวยการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ 
       -  แผนการจัดการเรียนรู๎มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       -  แผนการจัดการเรียนรู๎มีการก าหนดรูปแบบการ
เรียนรู๎สํูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ท่ีหลากหลาย เชํน PjBL Active Learning STEM 
Education เป็นต๎น 
       -  แผนการจัดการเรียนรู๎มีการก าหนดการใช๎ ส่ือ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสม  และน ามาใช๎ในการจัดการเรียน             
การสอน 
       -  แผนการจัดการเรียนรู๎ มีการก าหนดแนวทาง              
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด๎วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
      1.2.2) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎สํู                 
การปฏิบัติของ ครูผ๎ูสอนทุกคน ทุกรายวิชา พบวํา เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่ ก าหนด  
      วิทยาลัยการห๎วยยอด ด าเนินการสํงเสริม สนับสนุน 
ให๎ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช๎  
ในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ คิดเป็นร๎อยละ 100  ปรากฏผลการ ประเมิน และติดตาม 
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)   
     1.3)  ผลสะท้อน  
     องค์กร หนํวยงานภายนอก และผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ  

   2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ก าหนดให๎ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท า แผนการ
จัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ให๎สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
ได๎จริงอยํางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยการ
สํงเสริม พัฒนาให๎ครูผ๎ูสอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย เชํน PjBL, Active Learning, 
STEM Education เป็นต๎น และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียน รวมถึงการ
ติดตามการใช๎ แผนการจัดการเรียนการสอนจากบันทึกหลักการสอนของครูผ๎ูสอน 
      2.1)  เชิงปริมาณ 

    จ านวนครูผ๎ูสอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการ

ปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียน  เป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

      1 จ านวนครูผ๎ูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 62  คน 

        2 จ านวนครูผ๎ูสอนท่ีจัดท าแผนการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ 

ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 คน 

      2.2)  เชิงคุณภาพ 

      ครูผ๎ูสอนวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ีจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น  ส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็น
ร๎อยละ 100 ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
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     2.3)  ผลสะท้อน 
        องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎เป็นแบบอยํางในการ
จัดการเรียนการสอน 
      ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน สํงผลให๎ผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จการศึกษา
มีความรู๎ ทักษะ และการประยุกต์ใช๎ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหํงชาติ 

   3)  การจัดการเรียนการสอน 
     3.1)  เชิงปริมาณ 
      3.1.1   ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 62 คน (N) 
      3.1.2) ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 62 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา         
ท่ีสอน จ านวน  55  คน (V) 
      3.1.3)  ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 62 คน มีแผนการจัดการเรียนรู๎
ครบทุกรายวิชาท่ีสอน (w)  
      3.1.4)  ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 62 คน มีการจัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิทีการท่ีหลากหลายมีการวัดผลและประเมินผลจริง (X) 
      3.1.5)  ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 62 คน มีส่ือการสอน ตามสภาพ
ของรายวิชา  รวมท้ังการใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษาค๎นคว๎า ตามแหลํงเรียนในรูปแบบของเทคโนโลยี (Y) 
      3.1.6)  ครูผ๎ูสอนท้ังหมด 61 คน มีการท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาทางการสอนเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดความตระหนักท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Z) 
     3.2)  เชิงคุณภาพ  
      ผลการตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของครูผ๎ูสอนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด พบวํา ครูผ๎ูสอนมีคุณวุฒิทาง 
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน คิดเป็นร๎อยละ 88.71 ครูผ๎ูสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน คิดเป็นร๎อยละ 100 ครูผ๎ูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู๎
ด๎วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย คิดเป็นร๎อยละ 100 ครูผ๎ูสอนใช๎ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลํงการเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร๎อยละ 100 ครูผ๎ูสอนท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาการจัดการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 98.38 ในภาพรวม
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ของสถานศึกษา ครูผ๎ูสอนท่ีมี คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คิด
เป็นร๎อยละ  97.42 ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด 
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  (5 คะแนน) 
     3.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ 
ตํอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  

   4)  การบริหารจัดการช้ันเรียน     
    วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการ
บริหารจัดการช้ันเรียน จึงก าหนดให๎ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท าข๎อมูลผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข๎อมูล  
สารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน เชํน บัญชีเช็คเวลาเรียน บัญชีบันทึก
การให๎ คะแนนจากการทดสอบในแตํละหนํวยเรียน บันทึกพฤติกรรมการเรียนของผ๎ูเรียน                 
ใบมอบหมายงานเป็น รายบุคคล ใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ เชํน การมอบหมายเวร ดูแลความสะอาด ดูแลเครื่องมือเครื่องใช๎ในห๎องเรียนประจ าวัน บันทึก
การใช๎ห๎องเรียน ใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ ผ๎ูเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจในการเรียน เชํน การประเมิน                  
ด๎านวินัยในการเข๎าห๎องเรียน การประเมินพฤติกรรม ทางการเรียน และการดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียน
รายบุคคลด๎านการเรียนและด๎านอื่นๆ เชํน การมองหมายงานพิเศษให๎กับ ผ๎ูเรียนท่ีผลการเรียนต่ า 
ติดตามให๎ความเหลือผ๎ูเรียนบางรายท่ีมีปัญหาด๎านสังคม เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน 
แตํละบุคคล 
     4.1)  เชิงปริมาณ 
      4.1.1)  มีครูผ๎ูสอนท้ังหมด     จ านวน  62  คน (N) 
      4.1.2) ครู ผ๎ูสอนท่ีจัดท าข๎อมูลผ๎ู เรียนเป็นรายบุคคล  
จ านวน  62  คน (V) 
      4.1.3)  ครูผ๎ูสอนจ านวน  62  คน มีข๎อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน (W) 
      4.1.4)  ครูผ๎ูสอนจ านวน  62  คน ใช๎เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ (X) 
      4.1.5)  ครูผ๎ูสอนจ านวน  62  คน  ใช๎วิธีการเสริมแรงให๎
ผ๎ูเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจในการเรียน  (Y) 
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      4.1.6)  ครูผ๎ูสอนจ านวน  62  คน ดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียน
รายบุคคลด๎านการเรียนและด๎านอื่น ๆ (Z) 
     4.2)  เชิงคุณภาพ 
      ครู ผ๎ูสอนของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดท่ีมีคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยพิจารณา จากการจัดท าข๎อมูลผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลในแตํละรายวิชา 
การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ัน เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน การใช๎เทคนิควิธี      
การบริหารจัดการช้ันเรียนให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ การใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ผ๎ูเรียนมีความ
มุํงมั่นต้ังใจในการเรียน และการดูแลชํวยเหลือ ผ๎ูเรียนรายบุคคลด๎าน การเรียนและด๎านอื่นๆ คิดเป็น
ร๎อยละ 100 ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     4.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ
ตํอคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน  

   5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอน   ทุกคนได๎รับ
การพัฒนาให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหนํงท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยก าหนดให๎ครูผ๎ูสอนทุกคนมี 
การประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีก าหนด                   
น าผลการพัฒนา ตนเองมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ 
     5.1)  เชิงปริมาณ 
       จ านวนครูผ๎ูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 62 คน 

       5.1.1 จ านวนครูผ๎ูสอน ท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข๎า

รํวมการพัฒนา วิชาชีพ จ านวน  62 คน 

         5.1.2 จ านวนครูผ๎ูสอน ท่ีได๎รับการพัฒนาตนเองอยําง

น๎อย  12 ช่ัวโมงตํอปี จ านวน  62 คน 

         5.1.3 จ านวนครูท่ีผ๎ูสอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนา  วิชาชีพมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  62  คน 
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         5.1.4 จ านวนครูผ๎ูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนา  วิชาชีพ  จ านวน  62  คน  

         5.1.5 จ านวนครูผ๎ูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการ พัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับการยอมรับหรือเผยแพรํ  จ านวน 58 คน  

     5.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎สํงเสริม สนับสนุน และ 
ก าหนดแนวทางให๎ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเกณฑ์การพัฒนา
ตนเองและ พัฒนาวิชาชีพท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบด๎วย การก าหนดให๎ครูผ๎ูสอนทุกคนจัดท าแบบ
ประเมินตนเองใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการบริหารจัดการช้ันเรียน ด๎าน
การรักษาวินัยในตนเอง เพื่อ น าผลการประเมินมาใช๎ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองในทุกปีการศึกษา 
ปรากฏวํา ครูผ๎ูสอนจัดท า แผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพ ครูผ๎ูสอนเข๎าพัฒนาตนเอง
อยํางน๎อย 12 ช่ัวโมงตํอปี ครูผ๎ูสอนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนจนเกิดผลงานจาก การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับ การยอมรับหรือเผยแพรํ ในภาพรวมของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด คิดเป็นร๎อยละ 98.71 ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  (5 คะแนน) 
     5.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ 
ตํอสมรรถนะของครูผ๎ูสอน   

   6)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน            
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีแผนงาน โครงการ ในการด าเนินการพัฒนา
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ให๎มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนใช๎ใน การจัดการ
เรียนการสอน การสืบค๎น การพัฒนากระบวนการหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได๎  
อยํางเต็มศักยภาพ และสํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนใช๎ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน พร๎อมระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต ระบบเสียงในการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
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     6.1)  เชิงปริมาณ  
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
ท้ังหมด จ านวน 74  ห๎อง มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียน  การสอนในช้ันเรียน จ านวน 67 ห๎อง  
     6.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ                 
ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน คิดเป็นร๎อยละ 89.21              
ของห๎องเรียนท้ังหมด ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด 
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     6.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ 
ตํอคุณภาพการเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัด การเรียนการสอนในช้ันเรียน  

     4.2.1.3  ด้านการบริหารจัดการ 

   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น 
การประเมินท่ี 3 ด๎านการบริหารจัดการ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมินใน 5 รายการประเมิน 
ได๎แกํ การบริหารจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา อาคารสถานท่ี 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหลํงเรียนรู๎และ
ศูนย์ วิทยบริการ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
รายละเอียด ดังนี้ 
      1)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีแผนงาน โครงการในการ 
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง และ
เป็น ปัจจุบัน โดยจัดให๎มีข๎อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา เชํน ฐานข๎อมูล
ผ๎ูเรียน ฐานข๎อมูลของบุคลากร ฐานข๎อมูลด๎านงบประมาณ ฐานข๎อมูลด๎านการบริหารจัดการงาน
ทะเบียน ฐานข๎อมูลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฐานข๎อมูลตามโปรแกรมพัฒนาระบบ
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บริหารจัดการ สถานศึกษา (RMS 2021) , LINE : SVC-Office, Facebook งานประชาสัมพันธ์ 
ระบบ AMS E-Office และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีความ
พร๎อมในการให๎บริการในด๎านตํางๆผํานระบบ Web Server ของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด 
www.huaiyot.ac.th และระบบการให๎บริการ เครือขํายไร๎สาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดของ
วิทยาลัยฯ สามารถเช่ือมโยงได๎ท้ังภายในและภายนอก 
     1.1)  เชิงปริมาณ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด สนับสนุนสํงเสริมและพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให๎มีระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่ือมตํอให๎มีการติดตํอส่ือสารผํานระบบออนไลน์ได๎ท้ังภายในและภายนอก 
ครบทุกฝุาย ทุกงาน ตาม โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ และให๎ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดข๎อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมการใช๎งาน และเป็นปัจจุบัน ประกอบด๎วย
ข๎อมูลพื้นฐาน  9  ประการ น าระบบสารสนเทศมาใช๎บริหารจัดการสถานศึกษา เชํน ระบบ RMS 
ระบบติดตามดูแลผ๎ูเรียน ระบบสแกนนิ้ว มีการท าโครงการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
      1.1.1)  โครงการพฒันาระบบสารสรเทศ    53,650  บาท 
      1.1.2)  โครงการระบบติดตามผ๎ูเรียน (ซื้อเครื่อง Scan นิ้ว)  
20,116  บาท 
      1.1.3)  โครงการโทรศัพท์ภายใน ด๎วยระบบ Voice IP  
102,904 บาท 
     1.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎ด าเนินการให๎มีระบบ 
ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
      1.2.1)  มีข๎อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
อยํางเป็นระบบตํอเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
      1.2.2)  มีระบบข๎อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ             
ด๎านตํางๆ  ครบถ๎วนสมบูรณ์ 
      1.2.3)  มีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศ  ครบทุกฝุาย  ทุกงาน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วย                 
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
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      1.2.4)  การประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      1.2.5)  การน าผลจากการประเมินไปใช๎พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 
      ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบท้ัง 5 ข๎อประเมิน  
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)    
     1.3)  ผลสะท้อน 
       วิทยาลัยฯ มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  

   2)  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด พัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอานวยความสะดวกให๎มีความ
พร๎อมและเพียงพอตํอการใช๎งานของผ๎ูเรียนหรือผ๎ูรับบริการ เอื้อตํอการเรียนรู๎ เชํน พื้นท่ีส าหรับการ
ออกการออกก าลังกาย สวนหยํอม โรงอาหาร น๎าด่ืม ท่ีจอดรถ สถานท่ีพักผํอน อาคารศูนย์วิทย
บริการหรือห๎องสมุด แหลํงการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา ศูนย์บํมเพาะเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน  
ส านักงานองค์การนักวิชาชีพ การบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎  
     2.1)  เชิงปริมาณ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  มีห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ 
หรือโรงฝึกงาน ท้ังหมดจ านวน 74  ห๎อง ทุกห๎องได๎รับการพัฒนาให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ คิดเป็น            
ร๎อยละ 100  ของห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท้ังหมดของสถานศึกษา 
     2.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยา ลัยการอา ชีพห๎ วยยอด พัฒนาอาคารสถาน 
ท่ีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎  ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
      2.2.1) อาคารสถานท่ี  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํง                
การเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให๎บริการผ๎ูเรียนเพียงพอตํอความต๎องการ 
และมีการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎   (นําดู             
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นําอยูํ  นําเรียน) โดยมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํง การเรียนรู๎ โรงฝึกงาน  จ านวน 74 ห๎อง 
จ านวนกลํุมเรียนท้ังหมด  73 กลํุม  
      2.2.2)  มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม              
ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวย              
ความสะดวกให๎มี ความพร๎อมและเพียงพอตํอการใช๎งานของผ๎ูเรียนหรือผ๎ูรับบริการ โดยการมีสํวนรํวม
ของครู บุคลากรและ ผ๎ูเรียน  ได๎แกํโครงการ 1.)โครงการพัฒนาห๎องประชุมศูนย์วิทยบริการ  
2.) โครงการพัฒนาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.) โครงการพัฒนาแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ  4. ) โครงการจัดช้ือเก๎าอี้พลาสติกส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
5.) โครงการพัฒนาห๎องเรียนแผนกวิชาชํางยนต์ 6.) โครงการพัฒนาแผนกวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์   
7.) โครงการปรับปรุงห๎องพักครู แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ  
8.) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แบบ Smart Tv 65 นิ้ว 9.)  โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10. โครงการ ปรับปรุงส านักงานอ านวยการ ฯลฯ 
      2.2.3)  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการท่ี ก าหนด 
      2.2.4)  จัดสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎ 
      2.2.5)  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงการเรียนรู๎ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวก  
ให๎สอดคล๎องกับบริบท ของสถานศึกษา        
       ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบท้ัง 5 ข๎อประเมิน 
ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการพัฒนา ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการ
อาชีพห๎วยยอด ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     2.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสีย เข๎ามาใช๎
บริการ อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
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   3)  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    ผลการส ารวจความพึงพอใจของผ๎ูใช๎ ประกอบด๎วย ครู บุคลากร  ทาง
การศึกษา  ผ๎ูเรียน  ผ๎ูมารับบริการของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ
ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน อยูํในระดับ มากท่ีสุด 
     3.1)  เชิงปริมาณ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ีต้ังอยูํในแหลํงชุมชน เขต
อ าเภอห๎วยยอด จังหวัดตรัง มีความสะดวกในการคมนาคม ติดตํอส่ือสาร มีการพัฒนาระบบ  
สาธารณูปโภคพื้นฐานมาอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีความพร๎อมทางด๎านระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกด๎าน ได๎แกํ ระบบไฟฟูา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสาร
ภายในและระบบ รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน 
     3.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการบริหารจัดการระบบ 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให๎บริการทางการศึกษาแกํบุคลากรทางการศึกษา 
ผ๎ูเรียน หรือผ๎ูใช๎บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
      3.2.1) วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีระบบไฟฟูา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพใช๎งานใน สถานศึกษา ได๎แกํ 
       -  ระบบสํงก าลัง จ านวน  2  เครื่อง ซึ่งมีขนาด  400 
KVA และ 250 KVA  ซึ่งได๎รับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟูา หม๎อแปลงไฟฟูา จากการไฟฟูา           
สํวนภูมิภาคอ าเภอห๎วยยอดอยํางสม่ าเสมอ 
       -  ระบบควบคุม จะมีต๎ูควบคุมระบบไฟฟูาภายใน
อาคารหรือท่ีเรียกวํา ต๎ูสวิทซ์บอร์ด ในการจํายไฟฟูาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 
      3.2.2)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  มีระบบน้ าประปา
สํวนภูมิภาค และประปาวิทยาลัยฯ ด่ืมและใชํอยํางเพียงพอ 
      3.3.3)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีถนน ชํองทางเดิน 
หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา 
      3.3.4)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีระบบการส่ือสาร
ภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว (กลํุมไลน์/เฟสบุ๏ค ผํานระบบ Wifi ของสถานศึกษา/
ระบบ RMS / โทรศัพท์ภายใน) 
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      3.3.5)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพื่อดูแลทรัพย์สิน และการใช๎ชีวิตประจ าวันของครู บุคลากร ผ๎ูเรียน  
เชํน ระบบวงจรปิด สามารถตามดู ผํานระบบออนไลน์ครอบคลุมบริเวณภายในสถานศึกษา                 
ยามรักษาการณ์ 24 ช่ัวโมง ครูเวรตอนกลางคืน กลางวัน วันหยุดราชการ และมีครูก ากับดูแลความ
เรียบร๎อยรํวมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา       
      ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบท้ัง 5 ข๎อประเมิน
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     3.3)  ผลสะท้อน 
      ความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการในระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน  
 

   4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ผลการศึกษาความพึ งพอใจของ ผ๎ูใ ช๎  ประกอบด๎วย ครู  บุคลากร  
ทางการศึกษา ผ๎ูเรียน ผ๎ูมารับบริการของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด   มีความพึงพอใจในการใช๎
บริการแหลํงเรียนรู๎และศูนย์ วิทยบริการของสถานศึกษา อยูํในระดับ มาก 
     4.1)  เชิงปริมาณ  
     1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ

ศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง เชํน โครงการจัดซื้อหนังสือห๎องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 334 เลํม  และโครงการพัฒนาห๎องปฏิบัติการทางภาษา Smart Interactive Classroom 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แบบ Smart Tv 65 นิ้ว  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียน

การสอนออนไลน์  โครงการสํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

หลักสูตร การติดต้ังวอลเปเปอร์ ฯลฯ 

2  สถ าน ศึก ษ ามี ศู น ย์ วิ ท ยบ ริ ก า ร ห รื อ ห๎ อ ง สมุ ด 

ท่ีมีสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการศึกษา ค๎นคว๎า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูเรียนหรือผ๎ูสนใจ

ค๎นคว๎า เชํน มีมุมหนังสือสมเด็จพระเทพฯ  มุมหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ และโครงการใน
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พระราชด าริ  ร . 9 หนั ง สือหมวดหมูํ ตํ าง  ๆ  และมี เครื่ อ งคอ มพิว เตอร์ ให๎บริก าร สืบค๎น  

จ านวน 18 เครื่อง และระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ WIFI ท่ัวทุกพื้นท่ี 

3 ศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดมีจ านวนหนัง สือ 

ตํอจ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีระบบสืบค๎นด๎วยตนเองเพียงพอ  ตามเกณฑ์

มาตรฐานประกาศห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ท่ี 10/2559 เทียบตามเกณฑ์มากวํา 5  เลํม ตํอคน 

ส าหรับสถานศึกษาขนาดกลาง   ส าหรับสถานศึกษามีหนังสือหมวดหมูํตํางๆ  จ านวน  10 ,356 เลํม 

คิดเป็น 22 เลํม  ตํอคน และมีหนังสือห๎องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 334 เลํม  คิดจ านวน

ผ๎ูเรียน ตํอ จ านวนหนังสือไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 

4 สถานศึกษามีการสร๎างแรงจูงใจให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใช๎บริการ

ศูนย์วิทยบริการและใช๎ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-book  มีจ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวน

ผ๎ูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิ ติของผ๎ูใช๎บริการ ซึ่งมีผลผ๎ูเรียนเข๎าใช๎  

2 ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 81.31 

     4.2)  เชิงคุณภาพ 
       ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ปรากฏผลการ
ประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ    
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     4.3)  ผลสะท้อน 
      สภาพศึกษามีแหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการท่ีมีความ
พร๎อมและเพียงพอส าหรับให๎ครู และบุคลากรทางการศึกษา  และผ๎ูเรียน ผ๎ูท่ีสน ใช๎บริการค๎นคว๎า 
ท่ีเพียงพอ 

   5)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีแผนงาน โครงการในการ  พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน 
มีความพร๎อมในการให๎บริการด๎านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผํานระบบ Web Server และ WIFI ของ 
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สถานศึกษา เป็นการให๎บริการฟรีครอบคลุมทุกพื้นท่ีของสถานศึกษา ท้ังนักเรียน นักศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา มีการสํงเสริมให๎ครู ผ๎ูสอนใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน โดยมี ผ๎ูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข๎อมูล การเข๎าถึงข๎อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช๎ ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     5.1)  เชิงปริมาณ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎สํงเสริมและพัฒนาระบบ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให๎มีระบบเครือขําย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่ือมตํอกันเป็นเครือขําย สามารถติดตํอส่ือสารผํานระบบออนไลน์ได๎ท้ัง
ภายในและ ภายนอกสถานศึกษาครบทุกฝุาย ทุกงาน ตามโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาอยํา ง 
มีประสิทธิภาพ มีการให๎บริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก 3 เส๎นทาง ความเร็ว 1000/1000 Mbps 
(Uninet), 1000/600 Mbps (TOT) , 1000/600 Mbps (TOT) ให๎บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีใช๎งาน
และสถานศึกษา 
     5.2)  เชิงคุณภาพ 
      วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให๎เกิด ประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต๎อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา 
บุคลากร และงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข๎อมูลสารสนเทศระหวํางสถานศึกษา 
กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
      5.2.1)  มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช๎งาน 
      5.2.2)  มีผ๎ูรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข๎อมูล การ
เข๎าถึง ข๎อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช๎ข๎อมูล 
      5.2.3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช๎
งาน ภายในสถานศึกษา 
      5.2.4)  มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายใน สถานศึกษา 
      5.2.5) มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายนอกสถานศึกษา   
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      ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบท้ัง 5 ข๎อประเมิน 
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     5.3)  ผลสะท้อน 
       ความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการท่ีมีตํอระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
 

   4.2.1.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   วิทยาลัยอาชีพห๎วยยอด มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น 
การประเมินท่ี 4 ด๎าน น านโยบายสํูการปฏิบัติ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 1 รายการ
ประเมิน ได๎แกํ การจัดการอาชีวศึกษาสํูระบบทวิภาคีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 ผลสัมฤทธิ์   
   วิทยาลัยอาชีพห๎วยยอด มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น 
การประเมินท่ี 4 ด๎าน น านโยบายสํูการปฏิบัติ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ประเมิน ใน 1 รายการ
ประเมิน ได๎แกํ การจัดการอาชีวศึกษาสํูระบบทวิภาคีรายละเอียดดังนี้ 
    
     1.1)  เชิงปริมาณ   
 

 ขั้นที่ 1  ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
    1.1  ส ารวจความพร้อม 
    มีการส ารวจความพร๎อมของสถานประกอบการประกอบไปด๎วย  
7  สาขาวิชา สถานประกอบการ จ านวน  72  แหํง 

1.2  การบันทึกข้อตกลง 
สถานศึกษามีการท าบันทึกข๎อตกลงและลงนามความรํวมมือ 

รํวมกับสถานประกอบการ จ านวน  7  สาขาวิชา  สถานประกอบการ จ านวน  72   แหํง 
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ขั้นที่ 2  ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    2.1  จัดท าแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   -  สาขาวิชาชํางยนต์     จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
   -  สาขาวิชาชํางเช่ือมโลหะ    จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
   -  สาขาวิชาการตลาด     จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
   -  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
   -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
   -  สาขาวิชาการโรงแรม  จัดท าวันท่ี  19  มิถุนายน  2563 
 

    2.2  จัดท าแผนการฝึกอาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   -  สาขาวิชาชํางยนต์   จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
   -  สาขาวิชาชํางเช่ือมโลหะ  จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
   -  สาขาวิชาการตลาด   จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
   -  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
   -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
   -  สาขาวิชาการโรงแรม  จัดท าวันท่ี  9 - 10  กันยายน  2563 
 

    2.3  การประชาสัมพันธ์ 
   -  สาขาวิชาชํางยนต์ สาขาวิชาชํางเ ช่ือมโลหะ  สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาการโรงแรม 
และการทํองเท่ียว  มีการประชาสัมพันธ์รับนักเรียนนักศึกษาใหมํ และแนะแนวโรงเรียน 
ในกลํุมเปูาหมาย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 2 
  

ขั้นที่ 3  ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.1  มีการแนะแนวและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข๎าเรียน
ระบบทวิภาคีตามประกาศวิทยาลัยฯ 
    3.2  มีการคัดเลือกผ๎ูเรียนโดยแผนกวิชาเป็นผ๎ูคัดเลือกนักศึกษา 
    3.3  มีการท าสัญญาการฝึกอาชีพ รํวมกัน 3 ฝุาย สถานศึกษา  
สถานประกอบการ และผ๎ูปกครอง ในวันท่ี  28  ตุลาคม  2564 
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    3.4  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎หรือแผนการฝึกอาชีพ
รํวมกับสถานประกอบการในระหวํางวันท่ี 9 -10 กันยายน  2563 
    3.5  มีก าร จัดก าร เ รียนการสอนหรือการฝึก อาชีพตาม
แผนการเรียน  

3.6  มีการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ จ านวน 3-4 ครั้ง/ภาคเรียน 
 

    ขั้นที่ 4  ขั้นติดตามตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
    4.1  มีการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ จ านวน 3-4 ครั้ง/ภาคเรียน 

4.2  มีการวัดผลและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
    -  ประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพรํวมกับสถานประกอบการ โดย
แบํงสัดสํวนคะแนนของแตํละฝุาย ดังนี้ 
    1  สถานประกอบการ   60   คะแนน 

- สมรรถนะการปฏิบัติงาน  40   คะแนน 
- พฤติกรรม    20   คะแนน 

    2.  สถานศึกษา    40   คะแนน 
    -  สมุดบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  10   คะแนน 
    -  เข๎ารํวมปฐมนิเทศฯ/สัมมนา(5/5) 10   คะแนน 
    -  นิเทศ     10   คะแนน 
    -  รายงานการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  10   คะแนน 
     รวม    100   คะแนน 
    ขั้นที่ 5  ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.1  จ านวนผ๎ูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแรกเข๎า จ านวน 77 
คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน 68 คน  
    5.2  มีการติดตามผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จ านวน 65 คน 
    5.3  มีการสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 
    -  การสมัครเข๎าเรียนจากประกาศวิทยาลัยฯ 
    -  การคัดเลือกโดยแผนกวิชาเป็นผ๎ูคัดเลือก 
    -  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
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    -  การท าสัญญาการฝึกอาชีพ รํวมกัน 3 ฝุาย สถานศึกษา  สถาน
ประกอบการ และผ๎ูปกครอง  
    -  การฝึกอาชีพตั้งแตํวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2564 – 9 กันยายน 
2565 
(ยกเว๎นแผนกวิชาการโรงแรมและการทํองเท่ียว ฝึกอาชีพในวิทยาลัยฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    -  มีการประเมินผลรํวมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา 
โดยครูนิเทศและครูฝึกตามตารางการนิเทศ 

    -  จัดสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
    -  ติดตามผลผ๎ูส าเร็จการศึกษาท่ีเรียนระบบทวิภาคีเทียบจากแรก
เข๎าและจบการศึกษา 
     1.2)  เชิงคุณภาพ 
     ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบถ๎วนท้ัง1,2,3,4,5 ท้ัง 5 
ข๎อประเมิน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 

     1.3)  ผลสะท้อน 
     สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรตํางๆ มีสํวนรํวมกับ

สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

และสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  งานจริง เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ

และตลาดแรงงาน 

4.2.2  จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีการใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได๎รับการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ  

2. ครูผ๎ูสอนทุกคนมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 1 หนํวยการเรียน  

3. ครูผ๎ูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีแผนการจัดการเรียนรู๎มีระบบการวัด

ประเมินผลการเรียน  โดยเน๎นท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
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4. ครูผ๎ูสอนน าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบAotive Learning  โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญทุกสาขาวิชาตามสภาพแวดล๎อมบรรยากาศของช้ัน

เรียนตามความเหมาะสม  

      5. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผํานตามเกณฑ์การประเมินตั้งแตํผลการเรียน 2 ข้ึนไป  

6. ความสามารถ ของครูผ๎ูสอน สามารถน าพาผ๎ูเรียน ได๎ฝึกและปฏิบัติทักษะของตนเองได๎

ตามเปูาหมายและตรงตามสมรรถนะรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเรียน 

7. มีการจัดการระบบสัญญาณเครือขํายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นท่ีทุก
อาการเรียนอยํางสะดวกและรวดเร็วพร๎อมใช๎งานในการจัดการเรียนการสอนอยํางทันสมัย 

8. วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีพื้นท่ีสระน้ าประมาณ 9 ไรํ ส าหรับเก็บน้ าไว๎ใช๎ภายใน

วิทยาลัยฯ  โดยผํานสถานีระบบประปาถังน้ าสูงท่ีใช๎ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งใช๎รํวมกับระบบประปาจาก

การประปาสํวนภูมิภาค  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณคําใช๎จํายได๎สํวนหนึ่ง  และวิทยาลัยฯ มีพื้นท่ี

เป็นบริเวณกว๎างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงามรํมรื่น  มีระบบจราจรที่มีความสะดวกปลอดภัยตํอผ๎ูใช๎บริการ 

9. วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ

หรือห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง เป็นประจ าทุกปี 

      10.  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดมีศูนย์วิทยบริการหรือห๎องสมุดท่ีมีสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอ

การศึกษา ค๎นคว๎า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูเรียนหรือผ๎ูสนใจค๎า เชํน มีมุมหนังสือตํางๆ 

หนังสือหมวดหมูํตําง ๆ หนังสือ  e-book   และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎บริการสืบค๎น จ านวน  18 

เครื่อง และระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ WIFI ท่ัวทุกพื้นท่ี 

11.  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดงานทวิภาคีได๎รํวมท าข๎อตกลงกับสถานประกอบการจ านวน 

72 แหํง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนในระบบทวิภาคีมีแผนการเรียนตรงตามสมรถนะของสถานประกอบการได๎เข๎า

ฝึกเรียนรู๎ประสบการณ์ให๎ตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

4.2.3  จุดที่ควรพัฒนา   
1.  ควรน าการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีรํวมพัฒนากับสถานประกอบการน ามาใช๎

อยํางตํอเนื่อง 

2.  ควรประเมินผลของการหลักสูตรที่ได๎รับการพัฒนามาปรับปรุงอยํางสม่ าเสมอ 

 3.  สถานประกอบควรสะท๎อนความต๎องการด๎านสมรรถนะแรงงานท่ีแท๎จริง 
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 4. พัฒนาทักษะวิชาชีพให๎มีความช านาญมากขึ้น 

5.  ผ๎ูเรียนต๎องมีทักษะการสนใจใฝุรู๎ในส่ิงรอบๆ  ในการน ามาใช๎แก๎ปัญหา และตัดสินใจใน

การน าความรู๎ท่ีได๎สามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 

6.  ควรเพิ่มส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยให๎ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ชํวงสถานการณ์การโควิด 

7. สภาพอาคารบางอาคาร ท้ังภายในและภายนอกมีอายุการใช๎งานมาเป็นเวลานาน 27 ปี 

ควรมีการบ ารุงรักษาซํอมแซมให๎พร๎อมใช๎งานและทันสมัยอยูํตลอดเวลา  

8. พัฒนาผ๎ูเรียน โดยการสร๎างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมด๎วยการศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎

เป็นประโยชน์กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์ 

9.  สถานศึกษาและสถานประกอบการรํวมกันพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล๎องตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ใหมํๆ อยํางสม่ าเสมอ 

4.2.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานประกอบการ

อยํางตํอเนื่อง 

2.  มีการประเมินและติดตามผลของหลักสูตรจากสถานประกอบการ ครู และผ๎ูเรียน 

3.  ครูนิเทศก์น าผลท่ีเกิดจากการนิเทศในสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตร และสามารถ

น าไปใช๎ไห๎เกิดคุณภาพมากขึ้น 

4.  ควรพัฒนาความรู๎แกํครูผ๎ูสอนในหลักของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบตําง ๆ 

 5.  ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการให๎นักศึกษามีโอกาสเรียนรู๎อยํางท่ัวถึง โดยเฉพาะห๎องปฏิบัติการ 

ควรเพิ่มส่ือการเรียนการสอนให๎ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 

6.  ควรจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้ให๎แกํผ๎ูเรียน เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎ 

7.  จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบตํอเนื่องในทุกๆปี 
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8. เนื่องจากอาคารเรียนและสภาพแวดล๎อมภายนอกมีอายุการใช๎งานมาเป็นเวลาหลายปี   

มีจุดท่ีจะต๎องได๎รับการพัฒนาปรับปรุงซํอมแซม  ทางงานอาคารสถานท่ีจึงต๎องมีการส ารวจและ

วางแผนเพื่อเสนอโครงการในแตํละปีงบประมาณ 

9. ภายในวิทยาลัยฯ มีกล๎องวงจรปิดในจุดท่ีส าคัญ จ านวน 32 จุด  ซึ่งยังไมํครอบคลุมพื้นท่ี

ท้ังหมดของวิทยาลัยฯ  จึงต๎องมีการวางแผนเสนอโครงการในปีงบประมาณใหมํ  เพื่อจัดหา  

และซํอมแซมบ ารุงรักษาให๎มีระบบดูแลความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น สระ

น้ าของวิทยาลัยฯ ท่ีใช๎ในการสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยฯ  ซึ่งเป็นแหลํงน้ าท่ีส าคัญส าหรับสํงเข๎า

กระบวนการระบบประปาของวิทยาลัยฯ  มีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงคุณภาพของแหลํงน้ าท่ีเหมาะสม

กํอนเข๎ากระบวนการ  จึงควรมีระบบบ าบัดน้ าโดยวิธีการสร๎างออกซิเจนในน้ า  เชํน กังหันหรือน้ าพุ  

โดยใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์  และขุดลอกโคลนตมท่ีเนําเปื่อยในชํวงฤดูร๎อน  เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบประปาให๎ภายในวิทยาลัยฯ ให๎มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

           10. ผ๎ูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกํอนจบการศึกษาควรเข๎าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1  ผลสัมฤทธิ์ 
   4.3.1.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วย มาตรฐานท่ี 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ประเด็น
การประเมินท่ี 1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ประเมิน ใน 5 รายการประเมิน ได๎แกํ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม การระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิตอาสา รายละเอียดดังนี้ 
   1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาโดย
อาศัยกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกฝุายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา เชํน การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ รูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ การก าหนดแนว
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ทางการวัดผลประเมินผล การด าเนินการพัฒนาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 
      1.1)  เชิงปริมาณ 

    1.1  ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รํวมกัน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
ห๎วยยอด วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน 
ตํอมาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จึงได๎จะ
ดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน๎าแผนกวิชาเพื่อท าการปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปรับปรุงเป็น  3  มาตรฐาน  10  ประเด็น การประเมิน  
และประกาศใช๎เมื่อวันท่ี  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

1.2 ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได๎รํวม
การปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จากแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะเวลา 4 ปี (ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2563) เป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะเวลา 
5 ปี (ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564  และได๎รํวมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามค าส่ัง
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ท่ี 963/2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

1.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
สถานศึกษาได๎ด าเนินการระดมความคิดและประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาอยํางสม่ าเสมอ   
เพื่อรํวมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา  2564  มีการประชุมท้ังหมด  
4  ครั้ง  

1.4 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพห๎วย
ยอด  สถานศึกษาได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ในการมีสํวนรํวม
ตํอการจัดการศึกษา  การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีพึ่งของสังคม  โดยมีการ
ประชุมปีละ  2  ครั้ง  แตํเนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีการแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID - 19)  จึงได๎มีการประชุมเพียงครั้งเดียวเมื่อวันท่ี 2  กันยายน  2564 
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1.5 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาได๎ก าหนดให๎มีการบริหารสถานศึกษา  
โดยใช๎นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  
ปีการศึกษา 2564 “พัฒนาระบบดูแลผ๎ูเรียนเพื่อสร๎างคนดี คนเกํงออกสํูสังคม” (The Develop 
student care system to create Good people and Smart people for Society : DGSS 
Model) ประกาศใช๎ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 โดยเน๎น
การมีสํวนรํวมและการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อการขับเคล่ือนภารกิจตามนโยบายของต๎นสังกัด  
โดยก าหนดจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนภายใต๎ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

1 .  ระบบดูแล ผ๎ู เ รี ยน  “ ดูแลลูก ศิษย์ ดุจ ลูก ตัว เอง ” 
ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้  การดูแลกํอนเข๎าเรียน, ชํวงเวลาเรียน, การดูแลระหวํางวัน, หลังเลิก
เรียน, เครือขํายความรํวมมือ และระบบงานครูที่ปรึกษา 

2. การสร๎างคนดี “คนดีส าคัญกวําทุกส่ิง” ประกอบด๎วย
กิจกรรมยํอย ดังนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดี 5 เกํง, ด าเนินการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
อบรมธรรมศึกษาของส านักธรรมแมํกองสนามหลวง 

3. การสร๎างคนเกํง “ผ๎ูบริหารพร๎อม ครูพร๎อมสถานศึกษา
พร๎อม ผ๎ูเรียนต๎องเกํง”ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้ 

พัฒนาศักยภาพผ๎ูบริหารและครู , ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ห๎องเรียน จัดหาส่ือ ครุภัณฑ์, สร๎างเครือขํายกับสถานประกอบการ , สํงเสริมทักษะภาษาตํางประเทศ 

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2562 

ท้ังนี้มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหํงชาติ ประกอบด๎วย คุณธรรมจริยธรรม , ความรู๎, ทักษะ, ความสามารถใน
การประยุกต์ใช๎และความรับผิดชอบ อันจะได๎พอให๎มีอาชีพ , มีงานท า, มีรายได๎, มีความมั่นคง มั่งค่ัง 

 มีภูมิค๎ุมกันท่ีดี, ครอบครัวอบอุํน, สังคมเป็นสุข, ประเทศมีการพัฒนา และสํงผลตํอระบบเศรษฐกิจ 
น าพาประเทศหลุดพ๎นจากรายได๎ปานกลาง ภายในปี 2579 
     1.2)  เชิงคุณภาพ 
     ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ปรากฏผลการประเมิน  
และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
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     1.3)  ผลสะท้อน 
     องค์กร หนํวยงานภายนอก หรือผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องการมีสํวนรํวมใน
การบริหารสถานศึกษา 
   2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานองค์การ 
สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อาทิ คณะครู สถานประกอบการศิษย์เกํา 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
     2.1)  เชิงปริมาณ 
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จัดการศึกษาใน 23 สาขาวิชา             
ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของสาขาวิชาท่ี 
มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     2.2)  เชิงคุณภาพ 
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ในด๎านครูพิเศษภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผ๎ูเช่ียวชาญ 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด๎านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  
และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยําง ดังนี้ 
     2.2.1)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีแผนงาน โครงการ  
การระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด 
     2.2.2) วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎จัดโครงการให๎ 
มีผ๎ูเช่ียวชาญ ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาให๎ความรู๎ ได๎แกํ 1.) โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านการ
อบรมหลักสูตร สร๎างแรงบันดาลใจ  จิตส านึกในการเป็นผ๎ูประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจ าปี
การศึกษา 2564 2.) โครงการสํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานรากหลักสูตร “การติดต้ังวอลเปเปอร์” 3.) โครงการแสงธรรมสํองปัญญา ยุค New Normal   
4.) โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลํุมผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา  ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี
และรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 5.) โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลํุมผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา  
ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ีและรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการ
ความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ ประจ าปีงบประมาณ 2564  6.) โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลํุมผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา  ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ีและรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อ
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เสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
7.) โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลํุมผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี
และรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 8.) โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลํุมผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา  
ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ีและรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการ
ความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ ประจ าปีงบประมาณ 2564 9.) โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให๎
ความรู๎วิชาชีพตามสาขานและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
    2.2.3)  วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ได๎รับทุนการศึกษาเฉลิมราช

กุมมารี  จ านวนนักศึกษาท่ีได๎รับทุน  3 คน   และทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ตํอเนื่อง   จ านวน 5 คน  

    2.2.4) วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขําย  

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

     ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบถ๎วนท้ัง1,2,3,4 ท้ัง 4 ข๎อ
ประเมิน ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ  (4 คะแนน) 
     2.3)  ผลสะท้อน 
        องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียมีสํวนรํวมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

     3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการจัดทาแผนงาน โครงการ             
การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูบริหาร 
ครูบุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูเรียน ปรากฏตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมีจิตอาสา โดยใช๎วิชาชีพสร๎าง
ประโยชน์ให๎กับชุมชนและสังคม โดยมีนวัตกรรมด๎านจิตอาสา 
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     3.1)  เชิงปริมาณ 
     ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด จัดกิจกรรม
ในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 27 ครั้ง 
     3.2)  เชิงคุณภาพ 
      ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  
จัดกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน   17   กิจกรรม  ดังนี้     
     3.2.1)  กิจกรรมบริการชุมชน  จ านวน  2  โครงการ  

ผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผ๎ูเรียน  เข๎ารํวมกิจกรรม  ได๎แกํ 1. 1.) โครงการพัฒนา

รูปแบบและยกระดับศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด)  2.) โครงการอาชีวะ

อาสา รํวมด๎วยชํวยประชาชน เทศกาลปีใหมํ   ปี พ.ศ. 2565 

     3.2.2) กิจกรรมบริการวิชาการ  จ านวน  5  โครงการ  

ผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผ๎ูเรียน  เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ 1.) โครงการ Marketing 

Englishฟุตฟิต ฟอฟัน 2.) ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3.) ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 4.) Play  

and  lern เพลินอังกฤษ 5.) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชํางติดต้ังไฟฟูาในอาคาร ระดับ 

1 

     3.2.3) กิจกรรมบริการวิชาชีพ  จ านวน  8  โครงการ  

ผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผ๎ูเรียน  เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ 1.) หลักสูตรการพัฒนา

แอพพลิเคช่ันบนมือถือ รุํนท่ี 1  รุํนท่ี 2 2. )  หลักสูตรการท า Sticker Line รุํนท่ี 1 รุํนท่ี 2   

3.) หลักสูตรอาหารวํางยอดนิยม รุํนท่ี 1  รุํนท่ี  2  4.) หลักสูตรการแปรรูปอาหารรุํนท่ี 1  รุํนท่ี  2 

5.) หลักสูตรอาหารจานเดียวยอดนิยม รุํนท่ี 1  รุํนท่ี  2 6.) หลักสูตรธุรกิจเครื่องด่ืม 7.หลักสูตรการ

ติดต้ังวอลเปเปอร์ 8. หลักสูตรงานตกแตํงสถานท่ี รุํนท่ี 1  รุํนท่ี  2  

     3.2.4)  กิจกรรมบริการจิตอาสา  จ านวน  3  โครงการ  

ผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด)  2. โครงการอาชีวะอาสา  
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รํวมด๎วยชํวยประชาชน เทศกาลปีใหมํ ปี พ.ศ. 2565 3. โครงการปลูกหญ๎าทะเลเพื่ออนุรักษ์

ส่ิงแวดล๎อม 

      3.2.5)  มีนวัตกรรมการบริการชุมชน  วิชาการ  วิชาชีพ  
และจิตอาสาของสถานศึกษา  โดยมีรูปแบบการบริการชุมชุนและจิตอาสา “GOOD Model” โมเดล
การพัฒนาอยํางยั่งยืน   
     ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ครบถ๎วนท้ัง 5 ข๎อประเมิน 
ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (5 คะแนน) 
     3.3)  ผลสะท้อน 
      องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับยกยํอง
สถานศึกษาในการให๎บริการชุมชนและจิตอาสา 
 

   4.3.1.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด มาตรฐานท่ี 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ประเมิน ใน 1 รายการประเมิน ได๎แกํ ผลงานของผ๎ูเรียนด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์                          
งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
   1)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
   วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ก าหนดแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎น าทักษะวิชาชีพมาใช๎ในการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์งานวิจัย
ในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และตํอเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา รวมถึงการเผยแพรํและ
ถํายทอดองค์ความรู๎สํูสาธารณสุข โดยการแสดงผลงานและการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ในกิจกรรมตํางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      1.1)  เชิงปริมาณ     
       จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ 

งานวิจัย ดังนี้ 
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      ส่ิงประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา จ านวน  3 ผลงาน 

      ส่ิงประดิษฐ์ ระดับจังหวัด   จ านวน   3 ผลงาน 

       ส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาคใต๎  จ านวน   - ผลงาน 

      ระดับชาติ          จ านวน  1 ผลงาน 

     1.2)  เชิงคุณภาพ 
      รางวัลท่ีได๎รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  

งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย 

        1) ส่ิงประดิษฐ์  ระดับสถานศึกษา ได๎รับรางวัล 3 ช้ินงาน  

น าไปใช๎ ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา  จ านวน 3  ช้ินงาน ได๎แกํ 1. ปั้นสิบมัสมั่นไกํเคลือบซอสต๎ม

ย า 2. แผํนผักโรล 3. Cowa gummy 

      2) ส่ิงประดิษฐ์  ระดับจังหวัด    ได๎รับรางวัล 2 ช้ินงาน    

น าไปใช๎ ประโยชน์ในระดับจังหวัด และระดับชุมชนจ านวน 2  ช้ินงาน  ได๎แกํ 

      2.1 ส่ิงประดิษฐ์  แผํนผักโรล    ระดับเหรียญเงิน  จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ผ๎ูประดิษฐ์ได๎แกํ 
           1) น.ส. วรรณิศา  พลสมสาย    

      2) น.ส. จุฑามาศ  หมุนวัง   
       3) น.ส. สกาวเดือน  แก๎วเมือง    
      4) น.ส. สุธีณี  บัวรักษ์     
       5) นาย ครรชิต  ผลอํอน   

      2.2 ส่ิงประดิษฐ์  ปั้นสิบมัสมั่นไกํเคลือบซอสต๎มย า ระดับ
เหรียญเงิน  จังหวัด   อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ผ๎ูประดิษฐ์ได๎แกํ 

       1) น.ส. ศนานันท์  ศรีประสงค์   
2) น.ส. สโรชา  ไกรนารา   
3) นาย พลกฤต  สิงห์พิลา    
4) น.ส. รวินันท์  คงเฝือ     
5) น.ส.วรัญญา หยกสุวรรณกุล 
6) น.ส.ศิริวรรณ ศรีสุข   
7) นาย พนาวัลย์  วุํนศรี   
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8) นางสาว สรรเพชุดา นาคจันทร์  
       9) นางสาว อรวรรยา  เศวตวรรณ์  
       10) นางสาว วิลาสินี  เกตระณะ  
      3) ส่ิงประดิษฐ์  ระดับชาติ    ได๎รับรางวัล 1 ช้ินงาน  

น าไปใช๎ ประโยชน์ในระดับจังหวัด ชาติ จ านวน  1  ช้ินงาน ได๎แกํส่ิงประดิษฐ์รถประหยัดเช้ือเพลิงซึ่ง

เข๎าแขํงขันฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง ครั้งท่ี 24  ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได๎รับรางวัลรางวัล

เกียรติยศ  สถิติสูงสุด อันดับท่ี 6 ผ๎ูประดิษฐ์ได๎แกํ 

      1)  นายกานต์  โพธิ์ถาวร   

      2) นายเกียรติศักดิ์  ศรีหมาน   

      3) นายศตวรรษ  เอียดชูทอง   

      4) นายเกริกไกวัล  คันธรักษา   

      ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4 คะแนน) 
      1.3)  ผลสะท้อน 
       องค์กร หนํวยงานภายนอก ผ๎ูมีสํวนได๎เสียให๎การยอมรับ 
ยกยํองสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร๎างสรรค์ งานวิจัยของผ๎ูเรียนไปใช๎ประโยชน์
หรือเผยแพรํ          
     4.3.2  จุดเด่น  

    1 สถานศึกษาด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
หนํวยงานต๎นสังกัด  โดยการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

2 ให๎ค าแนะน าถํายทอดความรู๎แกํประชาชนให๎รู๎วิธีการใช๎  

การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะชํางชุมชน  ให๎สามารถซํอมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ  และเครื่องใช๎ในครัวเรือน  เพื่อลดรายจํายโดยการยืดอายุการใช๎งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์

การประกอบอาชีพและเครื่องใช๎ในครัวเรือน 

3 มีสถานประกอบการท่ีมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎

มีคุณภาพ 
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4 มีการประกวดโครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

และการประกวดส่ิงประดิษฐ์ท้ังในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

5 นักเรียน นักศึกษา และกลํุมประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ได๎ตามความต๎องการของผ๎ูเรียน และสามารถน าไปประกอบอาชีพ

ได๎ตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงานสอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  

4.3.3  จุดที่ควรพัฒนา  
1 สํงเสริมสนับสนุนให๎หนํวยงานภายนอกมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม 
2 การบริการชุมชนและจิตอาสาท าได๎ทุกคน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎ูบริหาร  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาท่ีสามารถพร๎อมบริการชุมชน  
ได๎จัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  

3 เพิ่มปริมาณจ านวนส่ิงประดิษฐ์ให๎มีช้ินงานมากขึ้น 

4  สํงเสริมให๎มีส่ิงประดิษฐ์ เข๎ารํวมแขํงขันในระดับภาค และระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

5 ควรเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายให๎ได๎มากกวํานี้เพื่อเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียน 

6 ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด๎าน Up skill  Re skill และ New skill  

4.3.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สํงเสริมสนับสนุนให๎หนํวยงานภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษารํวมกับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การบริการชุมชน  จิตอาสา  การท าโครงการในครั้งนี้กรณีท่ีหลากหลายเชํน เชิญชวนให๎

บุคคลท่ีมีจิตอาสา มีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรม  และการสานตํอระยะยาวเพราะเป็นกิจกรรมท่ีดี  
เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3. ควรมีการจัดฝึกอบรมการเขียนโครงการท านวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์จากผ๎ูเช่ียวชาญ 

4  การติดตามกลํุมเปูาหมายวําได๎น าความรู๎ ทักษะ ท่ีได๎รับจากการเรียนหรือฝึกอบรมไปใช๎

หรือไมํใช๎มากน๎อยเพียงใด แล๎วน าผลท่ีใช๎ไปใช๎ปรับปรุงโครงการในครั้งตํอไป 

5  สร๎างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด๎าน Up skill  Re skill และ New skill 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561     

 

 ให๎สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน             
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตํละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1  ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 100 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวม
คะแนนท่ีได๎ X 100) / 100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด๎านความรู๎ 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1  ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผ๎ูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3 5 15 

2.2  ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 23 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวม
คะแนนท่ีได๎ X 100) / 25 

92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1  การดูแลและแนะแนวผ๎ูเรียน 2 3 6 
3.2  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3  การมีงานท าและศึกษาตํอของ
ผ๎ูส าเร็จการศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 91 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตํละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยํางเป็นระบบ 

2 5 10 

1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเ ดิม หรื อก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 25 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎
สํูการปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎สํู
การปฏิบัติท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3  การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

2 5 10 

2.6  การเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 85 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 85 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด๎านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1  การบริหารจัดการระบบข๎อมูล
ส า รส น เทศ เพื่ อ กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2  อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม 

2 5 10 

3.3  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4  แหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การ ใช๎ง านด๎านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 65 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด๎านการบริหารจัดการ 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 30 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด๎านการน านโยบายสํูการปฏิบัติ 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
 

5.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตํละ
ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวน
รํวม 

5 5 25 

1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2 5 10 

1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 45 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู ๎
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1  ผลงานของผ๎ูเรียนด๎านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได๎ 12 
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได๎ X 
100) / 15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์    งาน
สร๎างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.27 
 ประเด็นท่ี 1.1  ด๎านความรู๎ 100 
 ประเด็นท่ี 1.2  ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 92 
 ประเด็นท่ี 1.3  ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 
 ประเด็นท่ี 2.1  ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
 ประเด็นท่ี 2.2  ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
 ประเด็นท่ี 2.3  ด๎านการบริหารจัดการ 100 
 ประเด็นท่ี 2.4  ด๎านการน านโยบายสํูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
 ประเด็นท่ี 3.1  ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 100 
 ประเด็นท่ี 3.2  ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.14 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร๎อยละ 60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00) 
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ส่วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม    

 

 วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอดรายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 

6.1 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 6.1.1 ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ใหส๎ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎
 ประเด็นท่ี 3.3 ด๎านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  
   วิทยาลัยฯ สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได๎ฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ัน ตามความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชนและผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ให๎มีสมรรถนะสอดคล๎องตํอความ
ต๎องการของสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงานสอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชุมชน ท๎องถิ่นและระดับชาติ  

 เชิงปริมาณ 
 วิทยาลัยได๎จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียน นักศึกษา และกลํุม
ประชาชนท่ัวไปมีความสนใจเข๎ารับการฝึกอบรม ตลอดท้ังปีการศึกษา 2564 มีผ๎ูเข๎ารับการอบรม
ท้ังส้ิน  929 คน  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 1. มีแผนงานโครงการในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันหรือโครงการอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
 2. มีการบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) หรือหนํวยงานอื่นๆ ท่ีลงนามแล๎วไมํเกิน 3 ปี 
 3. มีแบบส ารวจความต๎องการ และผลการส ารวจความการในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน
จากกลํุมเปูาหมาย 
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 4.  มีการรายงานการด าเนินงานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันอยํางเป็นระบบ   
 เชิงคุณภาพ 
 ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ปรากฏผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4 คะแนน) 
ผลสะท๎อน 
        วิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อตํอยอดอาชีพเดิม
สร๎างอาชีพใหมํ เปล่ียนอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริมซึ่งจะสํงผลคุณภาพท่ีดีของประชาชนและเป็น
แหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในการเรียนรู๎การเรียนมากขึ้น
น าเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในชีวิตสามารถเลือกเรียนสายอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น (ม.3)  
 หมายเหตุ  เนื่องด๎วยสถานการณ์โควิด 19 นักเรียนไมํสามารถมาเรียนหลักสูตรแกน
ประถม/แกนมัธยมได๎ในปีการศึกษา 2564 
 

2) จุดเด่น 
นักเรียน นักศึกษา และกลํุมประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ได๎

ตามความต๎องการของผ๎ูเรียน และสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของ

ตลาดแรงงานสอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  

3) จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายให๎ได๎มากกวํานี้เพื่อเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียน 

2. ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด๎าน Up skill  Re skill และ New skill 

   4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
1. การติดตามกลํุมเปูาหมายวําได๎น าความรู๎ ทักษะ ท่ีได๎รับจากการเรียนหรือฝึกอบรมไปใช๎

หรือไมํใช๎มากน๎อยเพียงใด แล๎วน าผลไปใช๎ในการปรับปรุงโครงการตํอไป 

2. สร๎างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด๎าน Up skill  Re skill และ New skill 
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ส่วนท่ี 7 
แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ให๎สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎เพิ่มขึ้น โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎อยูํในระดับคุณภาพ             

“ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด๎านความรู๎ 
1. 1.โครงการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ปลายภาคเรียน 
2. 2. โครงการการเตรียมความพร๎อมนักเรียน นักศึกษาเพื่อ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. โครงการเยี่ยมบ๎าน หอพัก บ๎านเชํา และท่ีอยูํอาศัย ของ
ผ๎ูเรียนกลํุมเส่ียงและกลํุมมีปัญหา  

3. 4. โครงการประชุมผ๎ูปกครอง  
4. 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล 

ชํวยเหลือผ๎ูเรียน  
5. 6. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมํ  
6. 7. โครงการจัดกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ  
7. 8. โครงการไหว๎ครูและไหว๎ครูชําง  
8. 9. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
9. 10. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์  
11. โครงการท าบุญวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด  
12. โครงการรับนักเรียน นักศึกษาใหมํ และรายงานตัว 
มอบตัวลงทะเบียน 
13. โครงการปัจฉิมนิเทศผ๎ูส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
การศึกษา 2565  
14. โครงการแนะแนวศึกษาตํอ/บริการข๎อมูลการศึกษา
และอาชีพ 
  

1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ 
1. 1. โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลํุมผ๎ูเรียน

อาชีวศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานท่ีและรับฟังการ
บรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์การจัดการ
ความรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎  

2. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านการอบรม หลักสูตร 
สร๎างแรงบันดาลใจ จิตส านึกในการเป็นผ๎ูประกอบการและ
เขียนแผนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา  

3. 3. โครงการสํงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นมืออาชีพ
และความเป็นเลิศนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  

 

1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. 1. โครงการเยี่ยมบ๎าน หอพัก บ๎านเชํา และท่ีอยูํอาศัย ของ
ผ๎ูเรียนกลํุมเส่ียงและกลํุมมีปัญหา  

2. 2. โครงการประชุมผ๎ูปกครองประจ าภาคเรียน 
3. การศึกษา 2564  
4. 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล 

ชํวยเหลือผ๎ูเรียน  
5. 4. โครงการปฐมนิเทศและนักเรียน นักศึกษาใหมํ  
6. 5. โครงการจัดกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ  
7. 6. โครงการไหว๎ครูและไหว๎ครูชําง  
8. 7. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
9. 8. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

9. โครงการปัจฉิมนิเทศผ๎ูส าเร็จการศึกษา  
10. โครงการแนะแนวศึกษาตํอ/บริการข๎อมูลการศึกษา
และอาชีพ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1  ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการนิเทศการสอน 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะอยํางเป็นระบบ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

2.2  ด๎านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. 1.โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน  

2. 2 .โครงการการพัฒนาทักษะภาษาจีนส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 101010103 

3. . โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันการพัฒนา Mobile 
Application  

4. 4. โครงการการจัดท าผลิตภัณฑ์มัดย๎อมบูรณาการรายวิชา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. 5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการส านักงาน  
6. 6. โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจใน

การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของครู  
7. 7. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร  
8. 8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์แบบ Smart TV  
9. 9. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหมํ  
10. วPA  
11. 10. โครงการห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อมระบบ

บริหารจัดการห๎องเรียน 
 

2.3  ด๎านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการประดับอาคารสถานท่ีในวันส าคัญทางราชการ 
2. โครงการก าจัดปลวก 
3. โครงการก าจัดขยะมูลฝอย  
4. โครงการปูองกันอัคคีภัย  
5. โครงการปรับปรุงห๎องครูเวรหญงิ-ชาย  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม  
7. โครงการจัดท าโรงเรือนจัดเก็บครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ  
8. โครงการจ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร  
9. โครงการซํอมแซมระบบไฟฟูาและแสงสวําง  
10. โครงการจัดซื้อหนังสือ ต าราเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี 11. โครงการคลินิกวิชาการ  
12. โครงการซํอมแซมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
13. โครงการตํอสัญญาบริการอินเตอร์เน็ต 
 

2.4  ด๎านการน านโยบายสํูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี  

2. 2. โครงการลงนามความรํวมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษา 
  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1  ด๎านความรํวมมือในการสร๎าง
สังคมแหํงการเรียนรู๎ 

1. 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี  

2. 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  

3. 3. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพห๎วย
ยอด  

4. 4. โครงการอบรมเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงาน  

5. 5. โครงการสร๎างความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อการระดม
ทรัพยากรท่ีหลากหลาย  

6. 6. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา  
7. 7. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให๎ความรู๎วิชาชีพตาม

สาขางาน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  



137 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                              วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  จังหวัดตรัง  

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
8. 8. โครงการ“รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศึกษา” ชํวงกํอนเทศกาลสงกรานต์  
9. 9. โครงการ“รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศึกษา” ชํวงกํอนเทศกาลปีใหมํ  
10. 10. โครงการอาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน เทศกาล

สงกรานต์  
11. 11. โครงการอาชีวะอาสารํวมด๎วยชํวยประชาชน เทศกาล

ปีใหมํ  
12. 12. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนอาชีวศึกษา 
(Fix it –จิตอาสา)  

13.  

3.2  ด๎านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร๎างสรรค์ งานวิจัย 

1. 1. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  
2. 2. โครงการประดิษฐ์และพัฒนารถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง  
3. 3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง และระดับภาค ภาคใต๎  
4. 4. โครงการวิชาโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.3 ด๎านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
1. 1. โครงการลงนามความรํวมมือกับองค์การบริการสํวน

ต าบล เทศบาล และโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ันและการจัดการเรียนการสอนแกนมัธยมศึกษา  

2. 2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแกํนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป  

3. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันให๎มีความสอดคล๎อง
กับตํอการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน และความ
ต๎องการของชุมชน  

4. 4. โครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
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