
 
บทที่ 1 

 บทน ำ  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ประเทศไทย  4.0  มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก  คือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  “โภคภัณฑ์”  ไปสู่สินค้า           
เชิง “นวัตกรรม”  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบัน  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  
โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น  มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่เป็นอยู่เดิม และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และทักษะสูง เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่
ชัดเจน  จึงก าหนดวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  (ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2557)  จาก
ประเด็นดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เพ่ือ
ก าหนดกรอบเป้าหมาย  และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการรองรับประเทศไทย 4.0             
ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว จึงมีแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง             
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ซึ่งแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579  
ประกอบด้วย  แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา “การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  ในระดับฝีมือ  (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี   
(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู
และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว  ที่มีความสัมพันธ์สอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละดับ” วิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม คุณภาพ            
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  พันธกิจ  เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว  จึงมีภารกิจที่ต้องด าเนินการดังนี้    1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
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ผลิตและพัฒนาก าลังคน  ด้านวิชาชีพสอดคลองกับความต้องการของสถานประกอบการ  และการ
ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล  2)  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับ
ประชาชนทุกชวงวัย  3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  5) พัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษา  ดังนี้ 1)  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็น     
มืออาชีพ  2)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  3)  เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  4)  เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรูอาชีวศึกษา 5) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ไดแก 1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  2) 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการ            
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  3)  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
ไดแก ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ  

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2560 – 2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมี
เป้าหมายดังนี้ 1) ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการ  ของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา  
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา  ผู้เรียนอาชีวศึกษาไดรับเงินกูยืมเพ่ือ
การศึกษา ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการพัฒนา
ประเทศ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม เป้าหมายตรงตามข้อมูลความ
ต้องการก าลังคน อัตราการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ป และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ  2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ  และความเป็นเลิศเฉพาะทางมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการ
วิจัย  จัดการเรียนรู แบบบูรณาการองค์ความรู ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษา  ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรูทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ  มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  3) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และองค์ความรูด้านอาชีวศึกษา เพ่ือ
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เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญไดแก จ านวนโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู  ที่น าไปใช้ประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ไดรับการ         
จดสิทธิบัตร และจ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประกอบด้วย 3  
กลยุทธ์ คือ 1)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง และ 3) ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรูด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2560 ก)  จากกลยุทธ์ที่ 3 จะเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม โครงงานของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  โดยได้มีการก าหนดให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรต้องเรียนวิชาโครงงานวิชาชีพ
เพ่ือน าองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ  และวิชาชีพที่เรียนมาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในวิชาชีพ  นอกจากนี้แล้วส านักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
ได้พัฒนาผู้เรียนให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้าง              
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  โดยมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนประจ าวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูผู้สอน
ในหมวดวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ  โดยมีการจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจากสถานศึกษาต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  และยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์               
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัทเอสโซ่ และโครงการ  Start  Up  อีกด้วย   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตฝีมือแรงงานให้มี
คุณภาพสามารถเป็นผู้ประกอบการแข่งขันในตลาดแรงงานได้  ดังนั้นจึงได้ด าเนินงานตามคู่มือ              
การปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  และน าเข้าร่วมการประเมินการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4 ดาว โดยผลการประเมินด้านการใช้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน 
งานวิจัย ฯลฯ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร,  2561 ก)  ซึ่งต้องพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปและใน                
ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน า
องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งทางวิชาชีพและในวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์   ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษายังได้จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ 
โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการสร้างแนวคิดในการท าธุรกิจให้
นักเรียน  นักศึกษา  น าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มาบูรณาการสู่เชิงพาณิชย์  ส่งเสริมให้มี                  
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การเรียนรู้การด าเนินธุรกิจ  เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ได้มีแนวทางด้านการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  แก่ผู้ เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการบ่มเพาะของศูนย์บ่ มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  แต่จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ปีการศึกษา 2560  ผลปรากฏ             
ดังตารางที่  1 

 

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย 
             ประยุกต์ใช้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์   
              ปีการศึกษา 2560    
               (n=200) 

รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

×̅ S.D. ควำมหมำย 
1. ท่านมีความรู้ความสามารถในการท าผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.50 .50 น้อย 

2. ท่านมีแนวคิดในการน าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ไป
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

3.53 .50 มาก 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาโดยใช้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในการท า
ธุรกิจ 

2.34 .47 น้อย 

4. ท่านมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

2.44 .69 น้อย 

5. ท่านมีความรู้และทักษะในการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการวางจ าหน่าย 

2.50 .77 น้อย 

6. ท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร การเงิน 
การผลิต และการตลาดในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

2.46 .52 น้อย 

รวม 2.63 .37 ปำนกลำง 

ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร,  2560  
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีความรู้  และทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีแนวคิดในการน าผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อยู่ในระดับมาก  แสดงว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในการน า
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ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาประกอบธุรกิจเพ่ือหารายได้  แต่ผู้เรียนยังขาดความรู้และ
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  ผู้วิจัย ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร                
เห็นว่าควรด าเนินการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โดยประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้สามารถด าเนินการตามกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ  โดยสามารถด าเนินธุรกิจ
ของตนเองแข่งขันในตลาดได้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึง ได้ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง  เพ่ือเป็นที่
ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้หลังเรียนจบหลักสูตร  ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
บริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา  2561  ในการ
บริหารจัดการดังกล่าว  เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการว่าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด มีความต้องการจ าเป็นที่จะด าเนินการต่อไปอีกหรือไม่  หรือมีผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างไร  โดยการบริหารจัดการจะท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางบวกเพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้า ความส าเร็จของการบริหาร และแสวงหาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงได้วางแผนและด าเนินการขึ้น โดยคาดหวังว่า จะท าให้ได้
สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการวางแผน  และก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ             
มากยิ่งขึ้น  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารแบบ IPO ประกอบด้วย Input Process และ 
Output เป็นระบบพ้ืนฐานที่ใช้กับทุกวงการ รวมทั้งวงการการศึกษาซึ่งพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโดยพิจารณาถึงปัจจัยน า เข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต  
(Output) ในการด าเนินการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาก  และมีการกระบวนการครบถ้วน 
เพ่ือน าผลของการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
การด าเนินการ ตลอดทั้งเป็นสารสนเทศท่ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  ผู้วิจัยจึงได้จัดท าผลงาน
วิชาการ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำร  

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

2. เพ่ือการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ 

3. เพ่ือศึกษาผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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ขอบเขตของกำรบริหำร 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

  การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด และการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ
การบริหารแบบ IPO (IPO Model) ประกอบด้วย Input Process และ Output 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    ประชำกร ที่ใช้ในการบริหาร ประกอบด้วย  
  2.1 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 64 คน 
  2.2 ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1,123 คน   
  กลุ่มตัวอย่ำง  ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน  
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
291  คน รวมทั้งสิ้น  347  คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie, 
R., V. & Morgan, D., W.  1970: 607-610) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ใช้ในกำรบริหำร  ประกอบด้วย 
 3.1 ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 3.2 ความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 3.3 ผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
  3.3.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม              

การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
       3.3.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม

การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
         3.3.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการ

ด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

       3.3.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ 
                            1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้           
เชิงพาณิชย์    
                            2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  

       3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
                  4) ผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2561 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
            1. กำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร หมายถึง การบริหารจัดการหรือกิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จนสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้   

1.1 การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนและการประกวดผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา 

1.2 การคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ 
1.3 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ 
1.4 การอบรมเขียนแผนธุรกิจและคัดเลือกผลงานเข้าสู่การด าเนินธุรกิจของศูนย์             

บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1.5 การน าผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะเข้าสู่การประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   2. รูปแบบกำรบริหำรแบบ IPO (IPO Model) หมายถึง การบริหารเพ่ือประยุกต์ใช้

โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการ 
ในการน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินการ  โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ 
IPO ด าเนินการ 3 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน ( Input) หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสม                
ความพร้อม และความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที ่

      2.2 ด้ำนกระบวนกำร (Process) หมายถึง ความพร้อมเกี่ยวกับ กระบวนการ
ด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร กิจกรรมในการด าเนินการ การควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล 

      2.3 ด้ำนผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เกี่ยวกับความพึงพอใจและผลผลิตตามเป้าหมายของการด าเนินการ ประกอบด้วยผลผลิตใน                
เชิงปริมาณว่า ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์            
มีจ านวนเท่าใด มีปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถด าเนินเป็นธุรกิจได้จริงเท่าใด  
ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนมีจ านวนเท่าใด และมี
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คุณภาพอยู่ในระดับใด  มีผลส าเร็จของโครงการอย่างไรบ้าง เช่น ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลในระดับภาค  ระดับชาติ อย่างไรบ้าง  เป็นต้น 

   3. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ เรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 

   4. ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 
   5. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
   6. ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ หมำยถึง นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

และได้ด าเนินธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน ภายใต้ด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

   7. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำโดยประยุกต์ใช้โครงงำน
วิทยำศำสตร์ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของนักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ปีการศึกษา  2561 ได้แก่  
               7.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดผล
และประเมินผลหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วย 
               7.2  ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งท าการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเป็นผู้ประกอบการ  โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเป็น
ผู้ประกอบการ ที่ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินในคู่มือด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในด้านการเขียนแผนธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจ การรายงาน
ผลการด าเนินธุรกิจตามรูปแบบที่ก าหนด 
    8. กำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ โดยประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง การ
น าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มาเข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจนประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ
ได้จริง ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับมาตรฐาน อย. ได้รับรางวัลการ
น าเสนอผลงานการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ  5 ดาว  เป็นต้น 

   9. คุณภำพผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ที่ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้น  
โดยประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
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    10. ผลผลิตตำมเป้ำหมำยของกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
               10.1 ปริมำณผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ที่มีควำมเป็นไปได้เชิงพำณิชย์  หมายถึง
จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์จากคณะกรรมการ
ประเมินที่สถานศึกษามอบหมาย ในปีการศึกษา 2561 
               10.2 ปริมำณผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์  หมายถึง จ านวนผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 
               10.3 คุณภำพผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์   หมายถึง ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานของส านักวิจัยและพัฒนา
อาชีวศึกษา 

   11. เกณฑ์มำตรฐำน หมายถึง มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 

 11.1 เกณฑ์มำตรฐำนโครงงำนวิทยำศำสตร์  หมายถึง  มาตรฐานเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินของส านักวิจัยและ
พัฒนาอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประเมินครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่              
การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน การจัดบอร์ดแสดงโครงงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
และประโยชน์ของโครงงาน 

 11.2 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  หมายถึง ระดับคุณภาพของ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินธุรกิจของการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับ                  
ปานกลาง ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง   

   12.  ผลส ำเร็จของกำรประยุกต์ ใช้ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร ในระดับภำค  ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ  หมายถึง  ผลที่เกิดแก่ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการน าผลงานที่เกิดขึ้น
เข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ  ทั้งในระดับภาค  (ภาคใต้)  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  และ
รวมถึงผลตอบแทนหรือรางวัลที่ครูและผู้เรียนได้รับ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ  การได้รับทุน                 
ในการศึกษาดูงานหรือทุนในการด าเนินกิจกรรมต่อยอดผลงาน  เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 



10 
 

3. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการ
เข้าร่วมประกวดต่าง ๆ  

4. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้จริง 

5. ผู้ เรียนที่ เข้าร่วมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกิจของตนเองต่อไปได้ 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู  
 1. ครู มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพและวิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถจัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
  2. ครู มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ประโยชน์ที่เกิดแก่กำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผลการประเมินเป็นข้อมูล/สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ชุมพร  น าไปใช้ในการจัดการศึกษา การวางแผน และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการ              
ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ 

เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีบริบท
คล้ายคลึงกันและจัดท าโครงการในลักษณะเดียวกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมิน               
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2. ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 


