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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  

  ด้านความรู้ 
 

 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
  ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
 

           จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  
  ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  
   เกณฑ์การประเมิน          
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 117 84 71.79 
 - การตลาด 45 25 55.56 
 - การเลขานุการ 39 22 56.41 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

70 49 70.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 

8 5 62.50 
 - อาหารและโภชนาการ 79 67 84.81 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 32 22 68.75 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - สาขางานการโรงแรม 33 20 60.61 
 - สาขางานการท่องเท่ียว 24 21 87.50 

รวม ปวช. 3 447 315 70.47 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 115 109 94.78 
 - การตลาด 51 43 84.31 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินคา้) 
 

8 2 25.00 

 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินคา้เฉพาะอย่าง) 
 

12 10 83.33 

 - การจัดการส านักงาน 105 86 81.90 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

72 60 83.33 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

คหกรรม 
 - การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 10 10 100.00 
 - อาหารและโภชนาการ 88 79 89.77 
 - เทคโนโลยีความงาม 9 7 77.78 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

 - การโรงแรม 59 53 89.83 
 - การท่องเท่ียว 13 9 69.23 

รวม ปวส. 2 542 468 86.35 
รวม ปวช. 3/ปวส. 2 989 783 79.17 

 

 สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

    เชิงปริมาณ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 783 คน จ าแนกเป็น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 468 คน  
    เชิงคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จ าแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ร้อยละ 86.35 
    ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลท้ังในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง  
 

 2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 
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ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์  
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

          จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๓) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 4) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ 
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ  
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
 
 
 

  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 

 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
 

ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี - - - 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การเลขานุการ 5 2 40.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 5 100.00 
คหกรรม 
 - คหกรรมธุรกิจ 3 - - 
 - อาหารและโภชนาการ 
 

9 4 44.44 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 5 100.00 
 - การท่องเท่ียว - - - 

รวม 32 21 65.63 
ระดบั ปวส. 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 6 6 100.00 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - 
 - การจัดการส านักงาน - - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

5 - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

5 - - 

 - อาหารและโภชนาการ 
 

6 6 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 8 5 62.50 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 - - 
 - การท่องเท่ียว 5 - - 

รวม 45 22 48.89 
รวม ปวช./ปวส. 77 43 55.84 

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (5 ดาว)   ดีเลิศ (4 ดาว) 
                                               ดี (3 ดาว)    ปานกลาง (2 ดาว)    ก าลังพัฒนา (1 ดาว) 

 

 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ 
 1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 77 คน   
 2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนท้ังส้ิน 43 คน   
    เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม (5 ดาว)  
    ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการถ่ายทอด    
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น  
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
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 3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
 ๒) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
 ๓) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 
 ๔) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
 ๕) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เร ียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
 ๒) การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 ๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ 
โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ชื่อผลงาน 
การน าไปใช้ประโยชน ์ การได้รับรางวัล 

สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ประเทศ จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 

การพฒันาผลติภณัฑ ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเร็จรูป  
Jelly Beat 

    / /   

เปลือกส้มโออบกรอบ 
รสปลาหมึก 

    / /   

ขนมทองม้วนจากแป้ง 
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 

    /  /  

เยลลี่เชคมะม่วงหาว 
มะนาวโห่ในน้ าขิง 

    /    

ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม 
จากคางกุ้ง 
 

    /    

โคมแขวนสร้างสรรค ์
ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ผ้าทอเกาะยอ 

    / /   

เข็มกลดัลายศิลป ์
ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต ้
 

    /  /  

ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ิลปถ์ิ่นสองเล     /    
กรอบสร้างสรรค ์
ลวดลายเรือกอและ 
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ 

    /    

ดินปลูกไตรโคเดอร์มา 
 

    /    
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม 
การเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไมด้อก
ประเภทหัว  

    / / /  
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 สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจ านวนท้ังส้ิน 11 ผลงาน 
    เชิงคุณภาพ  
  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
 (ระดับจังหวัด)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับภาค)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับชาติ)  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม “การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
    ผลสะท้อน 
  ผลงานท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการน าผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2562” 
  - เข้าร่วมให้การฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 
 

 4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
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  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 ๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
 ๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
 ๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 ๕) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ 
 หมายเหตุ   
 1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา 
ในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ๒) ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 Page | ๕๒  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ได้รบัรางวัล 

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี - - - - - 
 - การตลาด 3 / / /  
 - การเลขานุการ 2 / / - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 / / - - 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 4 - / - - 
 - อาหารและโภชนาการ 3 / - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 3 / /   
 - การท่องเที่ยว 2 / / /  

รวม 20  
ระดบั ปวส.      
บริหารธุรกิจ 
 - การบัญช ี 2 / - - - 
 - การตลาด 2 / - - - 
 - การจดัการธุรกิจค้าปลีก - - - - - 
 - การจดัการส านักงาน 1 / / /  
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3 / - - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร์ 

4 - / - - 

- อาหารและโภชนาการ 2 / / - - 
 - เทคโนโลยีความงาม - - - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 2 / / - - 
 - การท่องเที่ยว 1 / / / - 

รวม 17 
รวม ปวช./ปวส. 37 
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 สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจ านวนท้ังส้ิน 37 คน  
     เชิงคุณภาพ 
         ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จ าแนกได้ดังนี้ 
 1) ระดับจังหวัด 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการตลาด 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการบัญชี 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ   
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก) 
สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ (การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต     
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562       
 - รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย  
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Classic Bartender) 
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ  (การบริการอาหารและเครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม 
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 2) ระดับภาค 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) 
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 
ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง (การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเที่ยว 
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 
2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 3) ระดับชาติ 
 - รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge) 
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562 
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 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การน าเสนอรายการน าเที่ยว  
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562       
 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองในด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน อันเป็ นผลมาจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

 ระดับ ปวส. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา  
 
 

  การค านวณ 
     ร้อยละ =      จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
 ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

95 95 100.00 
 - การตลาด 
 

27 27 100.00 
 - การเลขานุการ 26 26 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

51 51 100.00 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 25 25 100.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 5 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 70 70 100.00 
 

X 100 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 20 20 100.00 
 - การท่องเท่ียว 24 24 100.00 

รวม 343 343 100.00 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

114 114 100.00 
 - การตลาด 44 44 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า) 

3 3 100.00 

 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง) 
 

10 10 100.00 

 - การจัดการส านักงาน 88 88 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

63 63 100.00 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

10 10 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 79 79 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 7 7 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 53 53 100.00 
 - การท่องเท่ียว 9 9 100.00 

รวม 480 480 100.00 
รวม ปวช./ปวส. 823 823 100.00 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวนท้ังส้ิน 
823 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 480 คน 
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    เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 
    ผลสะท้อน 
 สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุรกิจให้การยอมรับและร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว  
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา    
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
     ร้อยละ =                 จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม 
ของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 

X 100 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ช้ันปีที่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

91 96 94.79 
 - การตลาด 
 

26 27 96.30 
 - การเลขานุการ 23 26 88.46 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

48 51 94.12 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 24 83.33 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 6 83.33 

 - อาหารและโภชนาการ 63 70 90.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 18 20 90.00 
 - การท่องเท่ียว 20 23 86.96 

รวม 314 343 91.55 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

99 111 89.19 
 - การตลาด 29 44 65.91 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10 13 76.92 
 - การจัดการส านักงาน 64 89 71.91 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 63 88.89 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

6 10 60.00 

 - อาหารและโภชนาการ 59 80 73.75 
 - เทคโนโลยีความงาม 4 7 57.14 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 53 67.93 
 - การท่องเท่ียว 8 9 88.89 

รวม 371 479 77.45 
รวม ปวช./ปวส. 685 822 83.33 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) จ านวนท้ังส้ิน 685 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 371 คน  
     เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ร้อยละ 83.33 
     ผลสะท้อน 
 หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ 
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนให้การยกย่องสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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 7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
 

  การค านวณ 
   ร้อยละ =   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ 
 

                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมา 
 ๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมา 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 6) มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลศิ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

 
 

X 100 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานท า  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ  

ระดบั ปวช.  
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

100 103 97.09 
 - การตลาด 
 

51 55 92.73 
 - การเลขานุการ 23 23 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

59 61 96.72 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 35 41 85.37 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 8 9 88.89 
 - อาหารและโภชนาการ 56 62 90.32 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 51 55 92.73 
 - การท่องเท่ียว 20 22 90.91 

รวม 403 431 93.50 
ระดบั ปวส.  
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

117 124 94.36 
 - การตลาด 54 63 85.71 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 14 14 100.00 
 - การจัดการส านักงาน 76 80 95.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

56 60 93.33 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

7 9 77.78 

 - อาหารและโภชนาการ 53 53 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 40 96.00 
 - การท่องเท่ียว 13 15 86.67 

รวม 426 458  93.01 
รวม ปวช./ปวส. 829 889 93.25 
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 สรุประดับคุณภาพการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวนท้ังส้ิน 829 คน 
   เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25 
     ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
  ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
 

           จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  
  ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

X 100 
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  6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  
 

   เกณฑ์การประเมิน          
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 117 84 71.79 
 - การตลาด 45 25 55.56 
 - การเลขานุการ 39 22 56.41 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

70 49 70.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 

8 5 62.50 
 - อาหารและโภชนาการ 79 67 84.81 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 32 22 68.75 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - สาขางานการโรงแรม 33 20 60.61 
 - สาขางานการท่องเท่ียว 24 21 87.50 

รวม ปวช. 3 447 315 70.47 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 115 109 94.78 
 - การตลาด 51 43 84.31 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินคา้) 
 

8 2 25.00 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินคา้เฉพาะอย่าง) 
 

12 10 83.33 

 - การจัดการส านักงาน 105 86 81.90 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

72 60 83.33 
คหกรรม 
 - การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 10 10 100.00 
 - อาหารและโภชนาการ 88 79 89.77 
 - เทคโนโลยีความงาม 9 7 77.78 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

 - การโรงแรม 59 53 89.83 
 - การท่องเท่ียว 13 9 69.23 

รวม ปวส. 2 542 468 86.35 
รวม ปวช. 3/ปวส. 2 989 783 79.17 

 

 สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

    เชิงปริมาณ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 783 คน จ าแนกเป็น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 468 คน  
    เชิงคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จ าแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ร้อยละ 86.35 
    ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลท้ังในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง  
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 2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์  
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

          จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๓) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 4) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ 
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ  
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 

 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
 

ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี - - - 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การเลขานุการ 5 2 40.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 5 100.00 
คหกรรม 
 - คหกรรมธุรกิจ 3 - - 
 - อาหารและโภชนาการ 
 

9 4 44.44 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 5 100.00 
 - การท่องเท่ียว - - - 

รวม 32 21 65.63 
ระดบั ปวส. 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 6 6 100.00 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - 
 - การจัดการส านักงาน - - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

5 - - 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

5 - - 

 - อาหารและโภชนาการ 
 

6 6 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 8 5 62.50 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 - - 
 - การท่องเท่ียว 5 - - 

รวม 45 22 48.89 
รวม ปวช./ปวส. 77 43 55.84 

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (5 ดาว)   ดีเลิศ (4 ดาว) 
                                               ดี (3 ดาว)    ปานกลาง (2 ดาว)    ก าลังพัฒนา (1 ดาว) 

 

 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ 
 1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 77 คน   
 2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนท้ังส้ิน 43 คน   
    เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม (5 ดาว) ระดับชาติ 
    ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการถ่ายทอด    
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
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การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น  
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 

 3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
 ๒) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
 ๓) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 
 ๔) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
 ๕) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
 การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เร ียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
 ๒) การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 ๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ 
โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ชื่อผลงาน 
การน าไปใช้ประโยชน ์ การได้รับรางวัล 

สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ประเทศ จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 

การพฒันาผลติภณัฑ ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเร็จรูป  
Jelly Beat 

    / /   

เปลือกส้มโออบกรอบ 
รสปลาหมึก 

    / /   

ขนมทองม้วนจากแป้ง 
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 

    /  /  

เยลลี่เชคมะม่วงหาว 
มะนาวโห่ในน้ าขิง 

    /    

ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม 
จากคางกุ้ง 
 

    /    

โคมแขวนสร้างสรรค ์
ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ผ้าทอเกาะยอ 

    / /   

เข็มกลดัลายศิลป ์
ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต ้
 

    /  /  

ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ิลปถ์ิ่นสองเล     /    
กรอบสร้างสรรค ์
ลวดลายเรือกอและ 
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ 

    /    

ดินปลูกไตรโคเดอร์มา 
 

    /    
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม 
การเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไมด้อก
ประเภทหัว  

    / / /  
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 สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจ านวนท้ังส้ิน 11 ผลงาน 
    เชิงคุณภาพ  
  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
 (ระดับจังหวัด)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับภาค)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับชาติ)  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม “การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
    ผลสะท้อน 
  ผลงานท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการน าผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2562” 
  - เข้าร่วมให้การฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา  
 

 4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
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  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 ๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
 ๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
 ๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 ๕) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ 
 หมายเหตุ   
 1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา 
ในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ๒) ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านัก งาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ได้รบัรางวัล 

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี - - - - - 
 - การตลาด 3 / / /  
 - การเลขานุการ 2 / / - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 / / - - 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 4 - / - - 
 - อาหารและโภชนาการ 3 / - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 3 / /   
 - การท่องเที่ยว 2 / / /  

รวม 20  
ระดบั ปวส.      
บริหารธุรกิจ 
 - การบัญช ี 2 / - - - 
 - การตลาด 2 / - - - 
 - การจดัการธุรกิจค้าปลีก - - - - - 
 - การจดัการส านักงาน 1 / / /  
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3 / - - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร์ 

4 - / - - 

- อาหารและโภชนาการ 2 / / - - 
 - เทคโนโลยีความงาม - - - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 2 / / - - 
 - การท่องเที่ยว 1 / / / - 

รวม 17 
รวม ปวช./ปวส. 37 
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 สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจ านวนท้ังส้ิน 37 คน  
     เชิงคุณภาพ 
         ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จ าแนกได้ดังนี้ 
 1) ระดับจังหวัด 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการตลาด 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการบัญชี 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขนัทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ   
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก) 
สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ (การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต     
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562       
 - รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย  
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Classic Bartender) 
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ  (การบริการอาหารและเครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม 
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 2) ระดับภาค 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) 
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 
ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง (การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเที่ยว  
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 
2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 3) ระดับชาติ 
 - รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge) 
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562 
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 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การน าเสนอรายการน าเที่ยว 
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562       
 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองในด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน อันเป็ นผลมาจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา  
  การค านวณ 
     ร้อยละ =      จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
 
 
 

 ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

95 95 100.00 

 - การตลาด 
 

27 27 100.00 

 - การเลขานุการ 26 26 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

51 51 100.00 

ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 25 25 100.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 5 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 70 70 100.00 
 

X 100 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 20 20 100.00 
 - การท่องเท่ียว 24 24 100.00 

รวม 343 343 100.00 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

114 114 100.00 

 - การตลาด 44 44 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า) 

3 3 100.00 

 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง) 
 

10 10 100.00 

 - การจัดการส านักงาน 88 88 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

63 63 100.00 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

10 10 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 79 79 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 7 7 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 53 53 100.00 
 - การท่องเท่ียว 9 9 100.00 

รวม 480 480 100.00 
รวม ปวช./ปวส. 823 823 100.00 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวนท้ังส้ิน 
823 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 480 คน 
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    เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 
    ผลสะท้อน 
 สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุรกิจให้การยอมรับและร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว  
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
 

6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา    
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
     ร้อยละ =                 จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม 
ของสถานศึกษา 

X 100 
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ช้ันปีที่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

91 96 94.79 
 - การตลาด 
 

26 27 96.30 
 - การเลขานุการ 23 26 88.46 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

48 51 94.12 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 24 83.33 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 6 83.33 

 - อาหารและโภชนาการ 63 70 90.0 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 18 20 90.00 
 - การท่องเท่ียว 20 23 86.96 

รวม 314 343 91.55 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

99 111 89.19 
 - การตลาด 29 44 65.91 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10 13 76.92 
 - การจัดการส านักงาน 64 89 71.91 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 63 88.89 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

6 10 60.00 

 - อาหารและโภชนาการ 59 80 73.75 
 - เทคโนโลยีความงาม 4 7 57.14 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 53 67.93 
 - การท่องเท่ียว 8 9 88.89 

รวม 371 479 77.45 
รวม ปวช./ปวส. 685 822 83.33 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) จ านวนท้ังส้ิน 685 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 371 คน  
     เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ร้อยละ 83.33 
     ผลสะท้อน 
 หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ 
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนให้การยกย่องสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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 7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
 

  การค านวณ 
   ร้อยละ =   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ 
 

                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมา 
 ๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมา 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 6) มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลศิ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานท า  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ  

ระดบั ปวช.  
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

100 103 97.09 

 - การตลาด 
 

51 55 92.73 

 - การเลขานุการ 23 23 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

59 61 96.72 

ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 35 41 85.37 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 8 9 88.89 
 - อาหารและโภชนาการ 56 62 90.32 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 51 55 92.73 
 - การท่องเท่ียว 20 22 90.91 

รวม 403 431 93.50 
ระดบั ปวส.  
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

117 124 94.36 

 - การตลาด 54 63 85.71 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 14 14 100.00 
 - การจัดการส านักงาน 76 80 95.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

56 60 93.33 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

7 9 77.78 

 - อาหารและโภชนาการ 53 53 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 40 96.00 
 - การท่องเท่ียว 13 15 86.67 

รวม 426 458  93.01 
รวม ปวช./ปวส. 829 889 93.25 
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 สรุประดับคุณภาพการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวนท้ังส้ิน 829 คน 
   เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25 
     ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
  ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
 

           จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  
  ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

X 100 
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  6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
   เกณฑ์การประเมิน          
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 117 84 71.79 
 - การตลาด 45 25 55.56 
 - การเลขานุการ 39 22 56.41 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

70 49 70.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 

8 5 62.50 
 - อาหารและโภชนาการ 79 67 84.81 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 32 22 68.75 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - สาขางานการโรงแรม 33 20 60.61 
 - สาขางานการท่องเท่ียว 24 21 87.50 

รวม ปวช. 3 447 315 70.47 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 115 109 94.78 
 - การตลาด 51 43 84.31 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินคา้) 
 

8 2 25.00 

 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินคา้เฉพาะอย่าง) 
 

12 10 83.33 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

- การจัดการส านักงาน 105 86 81.90 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

72 60 83.33 
คหกรรม 
 - การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 10 10 100.00 
 - อาหารและโภชนาการ 88 79 89.77 
 - เทคโนโลยีความงาม 9 7 77.78 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

 - การโรงแรม 59 53 89.83 
 - การท่องเท่ียว 13 9 69.23 

รวม ปวส. 2 542 468 86.35 
รวม ปวช. 3/ปวส. 2 989 783 79.17 

 

 สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

    เชิงปริมาณ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 783 คน จ าแนกเป็น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 468 คน  
    เชิงคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จ าแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ร้อยละ 86.35 
    ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลท้ังในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง 
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 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ค าอธิบาย 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียน 
เป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผล 
การประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
  ๑) ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ 6๐ - 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
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  4) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
  ๕) ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า    
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ    
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2) จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3) หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
  ๔) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 Page | ๙๒  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

  ผลการประเมิน 
 

ภาควิชา 
จ านวนผูเ้รียน 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 295 341 86.51 
 - การตลาด 84 108 77.78 
 - การเลขานุการ 81 87 93.10 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 181 210 86.19 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 73 101 72.28 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 15 17 88.24 
 - อาหารและโภชนาการ 169 197 85.79 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 112 125 89.60 
 - การท่องเที่ยว 64 74 86.49 

รวม 1,074 1,260 85.24 
ระดบั ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 - การบัญช ี 221 232 95.26 
 - การตลาด 84 100 84.00 
 - การจดัการธุรกิจค้าปลีก 39 46 84.78 
 - การจดัการส านักงาน 147 162 90.74 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 120 91.67 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร์ 

11 11 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 157 171 91.81 
 - เทคโนโลยีความงาม 15 16 93.75 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 119 140 85.00 
 - การท่องเที่ยว 29 36 80.56 

รวม 932 1,034 90.14 
รวม ปวช./ปวส. 2,006 2,294 87.45 
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 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)  ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)   ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

  เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจ านวนท้ังส้ิน 2,006 คน  

  เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  

  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าให้
สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และองค์กร หน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน 
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก าหนด ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
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  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์  
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

          จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้ มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๓) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 4) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ 
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ  
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 

 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
 

ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี - - - 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การเลขานุการ 5 2 40.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 5 100.00 
คหกรรม 
 - คหกรรมธุรกิจ 3 - - 
 - อาหารและโภชนาการ 
 

9 4 44.44 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 5 100.00 
 - การท่องเท่ียว - - - 

รวม 32 21 65.63 
ระดบั ปวส. 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 6 6 100.00 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - 
 - การจัดการส านักงาน - - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

5 - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

5 - - 

 - อาหารและโภชนาการ 
 

6 6 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 8 5 62.50 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 - - 
 - การท่องเท่ียว 5 - - 

รวม 45 22 48.89 
รวม ปวช./ปวส. 77 43 55.84 

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (5 ดาว)   ดีเลิศ (4 ดาว) 
                                               ดี (3 ดาว)    ปานกลาง (2 ดาว)    ก าลังพัฒนา (1 ดาว) 

 

 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ 
 1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 77 คน   
 2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนท้ังส้ิน 43 คน   
    เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม (5 ดาว)  
    ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการถ่ายทอด    
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น  
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
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 4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
 ๒) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
 ๓) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
 ๕) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เร ียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
 ๒) การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 ๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ 
โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ชื่อผลงาน 
การน าไปใช้ประโยชน ์ การได้รับรางวัล 

สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ประเทศ จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 

การพฒันาผลติภณัฑ ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเร็จรูป  
Jelly Beat 

    / /   

เปลือกส้มโออบกรอบ 
รสปลาหมึก 

    / /   

ขนมทองม้วนจากแป้ง 
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 

    /  /  

เยลลี่เชคมะม่วงหาว 
มะนาวโห่ในน้ าขิง 

    /    

ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม 
จากคางกุ้ง 
 

    /    

โคมแขวนสร้างสรรค ์
ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ผ้าทอเกาะยอ 

    / /   

เข็มกลดัลายศิลป ์
ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต ้
 

    /  /  

ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ิลปถ์ิ่นสองเล     /    
กรอบสร้างสรรค ์
ลวดลายเรือกอและ 
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ 

    /    

ดินปลูกไตรโคเดอร์มา 
 

    /    
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม 
การเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไมด้อก
ประเภทหัว  

    / / /  
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 สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจ านวนท้ังส้ิน 11 ผลงาน 
    เชิงคุณภาพ  
  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
 (ระดับจังหวัด)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับภาค)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับชาติ)  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม “การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
    ผลสะท้อน 
  ผลงานท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการน าผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2562” 
  - เข้าร่วมให้การฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 
 

 5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
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  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 ๒) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
 ๓) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
 ๔) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
 ๕) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ 
 หมายเหตุ   
 1) รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
 2) การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน
ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรม
ประกวด แข่งขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษา 
ในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ๒) ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ได้รบัรางวัล 

ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี - - - - - 
 - การตลาด 3 / / /  
 - การเลขานุการ 2 / / - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 / / - - 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 4 - / - - 
 - อาหารและโภชนาการ 3 / - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 3 / /   
 - การท่องเที่ยว 2 / / /  

รวม 20  
ระดบั ปวส.      
บริหารธุรกิจ 
 - การบัญช ี 2 / - - - 
 - การตลาด 2 / - - - 
 - การจดัการธุรกิจค้าปลีก - - - - - 
 - การจดัการส านักงาน 1 / / /  
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3 / - - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร์ 

4 - / - - 

- อาหารและโภชนาการ 2 / / - - 
 - เทคโนโลยีความงาม - - - - - 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 2 / / - - 
 - การท่องเที่ยว 1 / / / - 

รวม 17 
รวม ปวช./ปวส. 37 
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 สรุประดับคุณภาพผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีจ านวนท้ังส้ิน 37 คน  
     เชิงคุณภาพ 
         ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละระดับ จ าแนกได้ดังนี้ 
 1) ระดับจังหวัด 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการตลาด 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาการบัญชี 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การเขียนแผนธุรกิจ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการเลขานุการ   
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขั นทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก) 
สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ (การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต     
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562       
 - รางวัลชนะเลิศ (การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ  
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (การออกแบบและการประกอบอาหารไทย  
สู่มาตรฐานสากล) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
การศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Classic Bartender) 
สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ (การผสมเครื่องด่ืมประเภท Flair Bartender) สาขาวิชาการโรงแรม 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ  (การบริการอาหารและเครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุม 
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562   
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 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 2) ระดับภาค 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge) สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์) 
สาขาวิชาการเลขานุการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ผลิตหนังสือราชการภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 
ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบเครื่องประดับ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ (การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล) 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง (การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม) สาขาวิชาการโรงแรม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน (การน าเสนอรายการน าเที่ยว  
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 
2562  
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอดมัคคุเทศก์”) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  
 3) ระดับชาติ 
 - รางวัลชนะเลิศ (ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge) 
สาขาวิชาการตลาด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562 
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 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง (การน าเสนอรายการน าเที่ยว  
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง (จัดท ารายการน าเท่ียว “สุดยอด
มัคคุเทศก์") สาขาวิชาการท่องเท่ียว งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562       
 ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยกย่องในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองในด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน อันเป็ นผลมาจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
   ของคะแนนเต็ม 
 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน  
   จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับ
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของ
สถานศึกษา  
  การค านวณ 
     ร้อยละ =      จ านวนผู้เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
 
 
 

 ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก 
  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

95 95 100.00 

 - การตลาด 
 

27 27 100.00 

 - การเลขานุการ 26 26 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

51 51 100.00 

ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 25 25 100.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 5 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 70 70 100.00 

X 100 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 20 20 100.00 
 - การท่องเท่ียว 24 24 100.00 

รวม 343 343 100.00 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

114 114 100.00 

 - การตลาด 44 44 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า) 

3 3 100.00 

 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง) 
 

10 10 100.00 

 - การจัดการส านักงาน 88 88 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

63 63 100.00 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

10 10 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 79 79 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 7 7 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 53 53 100.00 
 - การท่องเท่ียว 9 9 100.00 

รวม 480 480 100.00 
รวม ปวช./ปวส. 823 823 100.00 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จ านวนท้ังส้ิน 
823 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 343 คน และผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 480 คน 
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    เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 
    ผลสะท้อน 
 สถานประกอบการภาคเอกชนและภาคธุรกิจให้การยอมรับและร่วม เป็นภาคี
เครือข่ายกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ ยว  
การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
   ค าอธิบาย 
 จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
ขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา    
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
     ร้อยละ =                 จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
 

                จ านวนผู้เรียนปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 
 ๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ในภาพรวม 
ของสถานศึกษา  
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ช้ันปีที่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

91 96 94.79 
 - การตลาด 
 

26 27 96.30 
 - การเลขานุการ 23 26 88.46 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

48 51 94.12 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 24 83.33 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้ 
   และงานประดิษฐ์ 
 

5 6 83.33 

 - อาหารและโภชนาการ 63 70 90.0 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 18 20 90.00 
 - การท่องเท่ียว 20 23 86.96 

รวม 314 343 91.55 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

99 111 89.19 
 - การตลาด 29 44 65.91 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10 13 76.92 
 - การจัดการส านักงาน 64 89 71.91 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 63 88.89 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผูเ้รียนที่ไดค้ะแนน 
ตั้งแตค่่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดบัชาติขึน้ไป  

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
 

ร้อยละ 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

6 10 60.00 

 - อาหารและโภชนาการ 59 80 73.75 
 - เทคโนโลยีความงาม 4 7 57.14 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 53 67.93 
 - การท่องเท่ียว 8 9 88.89 

รวม 371 479 77.45 
รวม ปวช./ปวส. 685 822 83.33 

 

 สรุประดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

     เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) จ านวนท้ังส้ิน 685 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 314 คน และ
ผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 371 คน  
     เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ร้อยละ 83.33 
     ผลสะท้อน 
 หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติ 
และระบบ ทวิภาคีให้การยอมรับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนให้การยกย่องสถานศึกษาในการยกระดับความสามารถของผู้เรียนจากผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
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 8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
   การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
 

  การค านวณ 
   ร้อยละ =   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ 
 

                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมา 
 ๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมา 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 6) มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลศิ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานท า  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ  

ระดบั ปวช.  
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

100 103 97.09 

 - การตลาด 
 

51 55 92.73 

 - การเลขานุการ 23 23 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

59 61 96.72 

ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 35 41 85.37 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 8 9 88.89 
 - อาหารและโภชนาการ 56 62 90.32 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 51 55 92.73 
 - การท่องเท่ียว 20 22 90.91 

รวม 403 431 93.50 
ระดบั ปวส.  
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

117 124 94.36 

 - การตลาด 54 63 85.71 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 14 14 100.00 
 - การจัดการส านักงาน 76 80 95.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

56 60 93.33 

คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

7 9 77.78 

 - อาหารและโภชนาการ 53 53 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 40 96.00 
 - การท่องเท่ียว 13 15 86.67 

รวม 426 458  93.01 
รวม ปวช./ปวส. 829 889 93.25 
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 สรุประดับคุณภาพการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวนท้ังส้ิน 829 คน 
   เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25 
     ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

 9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  ๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
  ๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
  ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
  ๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  ๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 
  
 

 ๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 
 ๕) การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
   เกณฑ์การประเมิน              
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5   ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บริการชุมชน 
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชน    
    (ฝึกอบรมอาชพี) ณ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
    ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
/ 

2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบ ารุงรักษา 
    รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมอืง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
 

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

3. กิจกรรมบริการสร้างอาชพีใหม่หรือต่อยอด 
    ผลติภณัฑช์ุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)  
    ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)    
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

/ / / / 

4. การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ผ้าบาติก)  ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)   
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  

/ / / / 

5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    “กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
    เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

/ / / / 

6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 
    พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร) 
    ณ วัดสระเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

7. การบริการอาหารเช้า “กจิกรรมเสวนายามเช้า” 
    ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 
    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดงานลูกเสือ 
    บ าเพญ็ประโยชน์ “โครงการลูกเสือจติอาสา 
    ท าความด ีรวมใจภักดี เทดิไท้องคร์าชนั” 
    ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

- / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ให้กับรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
    และมอบนโยบายในพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต ้
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม)  
 

- / - / 

10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
      “งานเปิดโลกอาชพี เปดิรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง 
      การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับการจัดการ 
      อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีแบบบูรณาการ 
      สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชพี สร้างรายได ้
      ประชาชน” (ทุกภาควิชา) 

/ / / / 

บรกิารวิชาการ 
11. การออกบูธนิทรรศการดา้นการจดัการศึกษา 
      ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร ์: Check in  
      The SVC” (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมนิท์” 
      ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิทักษิณ อ าเภอเมือง 
      จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา) 
 

- / / / 

13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ 
      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”  
      ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
 

- / - / 

บรกิารวิชาชีพ 
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
      เรื่องการมดัย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต 
      ม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  
      จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชพี 
      เพื่อการมีงานท าส าหรับคนพิการ 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      “กจิกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย” 
      ณ โรงพยาบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ) 
 

- / - / 
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ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      พัฒนาวิชาชพีในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
      ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
      ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา 
      คหกรรมธุรกจิ) 
 

- / - / 

17. การฝึกอบรมงานอาชพีระยะสั้นให้กับนักเรียน 
      โรงเรียนเทสบาล 5  (วัดหัวป้อมนอก) 
      สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      จังหวัดเคลื่อนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
      สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 
      ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ า ต าบลเขารูปช้าง  
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)  

- / - /  

19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
      ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
      ศิลปกรรม ณ หอศิลปส์งขลา (Songkhla Art Mill) 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - /  

20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชพีอิสระ  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - /  

จิตอาสา 
21. การจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพรร่ะบาด 
      และป้องกันโรค COVID-19  
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
 

/ / / / 

22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใชใ้นพิธี 
      การจดัท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสงขลา  
      “เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกฯ” 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
       
 

/ / / / 
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23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี 
      เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้ าศักดิ์สิทธ์ิ   
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

24. การสอนท าเหรียญโปรยทานสร้างอาชพี  
      ถวายวัดเพื่อใชใ้นกจิของสงฆ ์ 
      ณ วัดเพชรมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
 

- / - / 

25. กิจกรรม “จติอาสา รักษ์ภาษาไทย” 
      ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      ณ โรงเรียนวัดบางลึก อ าเภอหาดใหญ ่ 
      จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

- / - / 

26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้วิชาชพีศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส) 
      ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้อาคารเรียน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา 
      เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บ๊ิกซซีูเปอรเ์ซ็นเตอร์       
      สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาการบัญชี) 
 

- / - / 

28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กจิกรรมพัฒนาวัด” 
      ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
      ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- / - / 

29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการท าเล็บ 
      และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ 
      ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะท่ัวไทย ร่วมใจส่งความสขุ"  
      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
      (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม) 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

การใช้นวตักรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารดีไหม้” 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
      ผูร้ับบริการ : โรงพยาบาลมติรภาพสามคัค ี
      อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

31. ผลงาน “เข็มกลดัลายศิลป ์
      ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต้” 
      (ภาควิชาการตลาดและธุรกจิค้าปลีก) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง  
      อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ” 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ี  
      เทศบาลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

/ / - / 

33. ผลงาน “อุปกรณเ์พื่อนเดินทาง”  
      Safe Journey Gadget 
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
      ผูร้ับบริการ : นักท่องเที่ยว  
      ณ สถานท่ีท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา 
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา      

- / - / 

 

 สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เชิงปริมาณ  
 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ/กิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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  ผลสะท้อน 
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน 

องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) และกิจกรรมจิตอาสาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  

 

4.1.2 จุดเด่น 
 

 1) สถานศีกษาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเองจนสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว  
    2) ผลงานของผู้เรียนด้านส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง 
    3) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย 
จิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
    4) สถานศึกษาได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 

 1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีผลคะแนนจากการทดสอบท่ีสูงขึ้น 
    2) สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ร่วมกับระบบดูแล
ผู้เรียน เพื่อให้การด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 1) สถานศึกษาควรมีการปรับหรือเพิ ่มเติมรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการทดสอบ   
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการจัดสอนเสริมในตารางเรียนเพื่อเป็นการ
ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    2) สถานศึกษาและครูท่ีปรึกษาด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล 
ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน   
ให้น้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการติดตามให้ผู้เรียนท่ีออกกลางคันกลับเข้ามาศึกษาต่อเมื่อพร้อม 
 
4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  

  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

 1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  การประเมิน 
   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
   ๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา
หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
   ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร  
   ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  
             ๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
   ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
หลักสูตร 
 ๒) การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ของสถานศึกษา 
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 ๓) มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๔) มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๕) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา 
    หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
 

/  

2. มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพฒันา 
    หรือการปรับปรุงหลักสูตร  
 

/  

3. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา 
    ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียน 
    มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
    และความต้องการของตลาดแรงงาน 

/  

4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
 

/  
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
    ท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบครบทุกประเภทวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภท
วิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียว 
  เชิงคุณภาพ   
  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
  ผลสะท้อน   
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการท่ีร่วม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการพัฒนาหลักสูตร  
ฐานสมรรถนะ การก าหนดเนื้อหา การวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับ  
การประเมินผลและการรับรองคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

 2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  การค านวณ 
                            ร้อยละ  =      จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

                                          จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

X 100 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน  
 

ภาควิชา 

จ านวนสาขาวิชา 
หรือสาขางานที่มีการพฒันา 

หลักสตูรฐานสมรรถนะ 
 

จ านวนสาขาวิชา 
หรือสาขางานทั้งหมด ร้อยละ 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
การบัญช ี
 

1 1 1 1 100.00 

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 
 

1 2 1 2 100.00 

การเลขานุการ 
และการจัดการส านักงาน 

1 1 1 1 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1 1 1 1 100.00 

ศิลปะ 1 - 1 - 100.00 
คหกรรมธุรกิจ 
 

1 1 1 1 100.00 

อาหารและโภชนาการ 1 1 1 1 100.00 
เทคโนโลยีความงาม 
 

- 1 - 1 100.00 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม 

2 2 2 2 100.00  

รวม 9 10 9 10 100.00 
 

 สรุประดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวนท้ังส้ิน 19 สาขาวิชา  
  เชิงคุณภาพ   
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 100 
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  ผลสะท้อน   
 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การก าหนดเนื้อหา การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ       
 

 3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  การประเมิน 
   ๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
   ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
   ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
   ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
   ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ ท่ีหลากหลาย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
  

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี 
 

/  

2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/  

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชน่ PjBL Active  
Learning STEM Education เป็นต้น 

/  

4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใชส้ื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

/  

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล  
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ ท่ีหลากหลาย 
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 

  เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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  ผลสะท้อน 
 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ
ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามล าดับสายงาน ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา พร้อมกันนี้องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการให้การยอมรับคุณภาพ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยน าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 
 

 4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  การค านวณ 
   
  
                     ร้อยละ  =              

 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
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  ผลการประเมิน  
(ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562) 

 

ภาควิชา 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ร้อยละ 

การบัญช ี
 

9 9 100.00 

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 
 

8 8 100.00 

การเลขานุการ 
และการจัดการส านักงาน 

8 8 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

12 12 100.00 

ศิลปะ 
 

5 5 100.00 

คหกรรมธุรกิจ 
 

6 6 100.00 

อาหารและโภชนาการ 13 14 92.86 
เทคโนโลยีความงาม 2 2 100.00 
สามัญสัมพันธ ์ 21 21 100.00 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม 

12 12 100.00 

รวม 96 97 98.97 
 

 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562) 
 

ภาควิชา 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ร้อยละ 

การบัญช ี
 

9 9 100.00 

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก 
 

8 8 100.00 

การเลขานุการ 
และการจัดการส านักงาน 

8 8 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

12 12 100.00 

ศิลปะ 
 

5 5 100.00 

คหกรรมธุรกิจ 
 

4 4 100.00 

อาหารและโภชนาการ 14 14 100.00 
เทคโนโลยีความงาม 2 2 100.00 
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ภาควิชา 

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ร้อยละ 

สามัญสัมพันธ ์ 19 19 100.00 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม 

12 12 100.00 

รวม 93 93 100.00 
 

 สรุประดับคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษามีครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 96 คน 
และภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 93 คน  
  เชิงคุณภาพ   
  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 98.97 
  ผลสะท้อน   
 องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ได้น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนท่ีน าไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
เจตคติ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

 1) การจัดการเรียนการสอน 
   ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
การเรียนรู้  
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  การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน    
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และ     
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  การค านวณ 
    ก าหนดให้ 
   N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   W = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
   X = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
   Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ 
   ร้อยละเฉล่ีย  =   100{V+W+X+Y+Z} 
                                                                5N 
   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   3) จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน ้นผู้เร ียนเป็นส าคัญ   
ทุกรายวิชาท่ีสอน 
   4) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   5) จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
   6) จ านวนครูผู้สอนท่ีครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

   

  ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ครผูู้สอน 

จ านวน 
ครผูู้สอน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 

95 97 97.94 
2. ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

96 97 98.97 
3. ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้  
    ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
    ตามสภาพจริง 

97 97 100.00 
 

4. ครูผู้สอนท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

93 97 95.88 

5. ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพจัดการเรียนรู้ 
    และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

93 97 95.88 

ภาพรวมของผลการประเมิน 97.73 
 

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 97 คน 
               ข้อ 4, 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 1 ภาคการศึกษา 
               รวมจ านวน 4 คน) 
 

 สรุประดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 95 คน 
 2) ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 96 คน  
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 3) ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
การสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีจ านวนท้ังส้ิน 97 คน 
 4) ครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
การเรียนการสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
 5) ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.73 
  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลความรู้
ความเข้าใจท่ีเหมาะสม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ท าให้ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความเช่ือมั่นและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

 2) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
  การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ในการเรียน 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 
และด้านอื่น ๆ 
  การค านวณ 
    ก าหนดให้ 
   N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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             W = จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน 
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   X = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน 
การเรียน 
   Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ 
   ร้อยละเฉล่ีย  =   100{V+W+X+Y+Z} 
                                                                5N  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   3) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

   4) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   5) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
   6) จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ 
ด้านอื่น ๆ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ครผูู้สอน 

จ านวน 
ครผูู้สอน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

96 97 98.97 
2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน 
    และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
 

96 97 98.97 

3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

97 97 100.00 

4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ  
    ในการเรียน 
 

97 97 100.00 

5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน  
    และด้านอืน่ ๆ 
 

96 97 98.97 

ภาพรวมของผลการประเมิน 99.38 
 

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 97 คน 
                ข้อ 1, 5 ไม่นับรวมครูพิเศษสอน 1 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนเพียง 1 ภาคการศึกษา) 
 

สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 
 
 

  เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีจ านวนท้ังส้ิน 96 คน 
 2) ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
มีจ านวนท้ังส้ิน 96 คน  
 3) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อ 
การเรียนรู้ มีจ านวนท้ังส้ิน 97 คน 
 4) ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน มีจ านวน
ท้ังส้ิน 97 คน 
 5) ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  มีจ านวน
ท้ังส้ิน 96 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 99.38 
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  ผลสะท้อน 
 หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และผู้ปกครองให้การยอมรับต่อคุณภาพ 
การบริหารจัดการช้ันเรียนของครูผู้สอนในการก ากับติดตาม การดูแลให้ความช่วยเหลือ การให้
ค าปรึกษาในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ การด าเนินและการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
แก่ผู้เรียนท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาและท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 

 3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ได้เต็มศักยภาพ 
  การประเมิน 
   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =    จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 

               จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด
ของสถานศึกษา 
   2) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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  ผลการประเมิน  
 

อาคารเรียน 
จ านวนหอ้งที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ร้อยละ 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม 

อาคารเรียน 1 6 - 6 6 - 6 100.00 
อาคารเรียน 2 4 6 10 6 6 12 83.33 
อาคารเรียน 3 10 1 11 10 1 11 100.00 
อาคารเรียน 4 2 6 8 5 10 15 53.33 
อาคารเรียน 5 8 - 8 8 - 8 100.00 
อาคารเรียน 6 2 11 13 5 11 16 81.25 
อาคารเรียน 7 2 1 3 2 1 3 100.00 

รวม 34 25 59 41 30 71 83.10 
 

 (หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา) 
 

 สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ในชั้นเรียน 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 

 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งในการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 59 ห้อง 
 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10 
  ผลสะท้อน 
  ครู ผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   ค าอธิบาย  
   ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเอง
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มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
  การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
  การค านวณ 
    ก าหนดให้ 
   N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   W = จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   X = จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
   ร้อยละเฉล่ีย  =   100{V+W+X+Y+Z} 
                                                           5N   
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

   3) จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   4) จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   5) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   6) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ครผูู้สอน 

จ านวน 
ครผูู้สอน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา 
    วิชาชพี 
 

93 97 95.88 

2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
 

97 97 100.00 
3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชพี  
    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

93 97 95.88 

4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพ 

93 97 95.88 

5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่  

17 97 17.53 

ภาพรวมของผลการประเมิน 81.03 
 

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 97 คน 
               ข้อ 1, 3, 4 และ 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ี  
               1 ภาคการศึกษา รวมจ านวน 4 คน) 
 

 สรุประดับคุณภาพการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวนท้ังส้ิน 
93 คน 
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 2) ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี มีจ านวนทั้งสิ้น 
97 คน  
 3) ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
 4) ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวนท้ังส้ิน 
93 คน 
 5) ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ มีจ านวนท้ังส้ิน 17 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 
81.03 
  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและสถานประกอบการ  
ท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ รวมท้ังได้รับการยอมรับจากชุมชนต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 

 2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   ค าอธิบาย  
   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

   ๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน      
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

/  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

/  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปี  
 

/  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

/  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามนีวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษา  

/  

 
 

 สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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  เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ผลสะท้อน 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นท่ี  
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน 
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   ค าอธิบาย  
   ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหาร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
ศึกษา 
   2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ 
   3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 
   4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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   ๔) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕) ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหาร 
    จัดการศึกษา 

/  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
    จัดการด้านต่าง ๆ 
 

/  

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
 

/  

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
 

/  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการศึกษา  
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 

 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย 
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้ นฐานท่ีจ าเป็น มีระบบข้อมูล
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สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุม สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ท่ีสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ค าอธิบาย  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การประเมิน 
   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
    1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 
   ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
    2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
   ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
    3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
    3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
 
 

    3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
    4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
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   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๒) การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๓) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   4) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา 
   5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนท้ัง 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่ม ี
 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
            ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
          - การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ  
            อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

/  

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา 
            ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
          - ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
 

/  
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รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่ม ี
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
          - คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
          - ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
          - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝกึอาชีพ 
          - จัดการเรียนการสอนหรือการฝกึอาชพี 

/  

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชพี 
          - การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

/  

 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การสรุปผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปีในการจัดการ  
            อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 8 สาขาวิชา จากจ านวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 80   
   ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคีมีจ านวนท้ังส้ิน 425 คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
2,294 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53 
  เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดย 
สถานศึกษาได้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามล าดับขั้นตอน
ดังนี้ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ  
สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 

  ผลสะท้อน 
   สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย 
ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
   5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ 
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   ๒) เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อยกระดับคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จ านวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   4) จ านวนสาขางานท่ีจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
   ๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
   ๖) ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย 
    ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

/  

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
    หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

/  

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้เชี่ยวชาญ  
    และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือ 
    ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
    สาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

/  

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์    
    ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม 
    ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

/  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
    ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย  
    เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 
 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 

100 
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  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ  
  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน 
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

 6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู ้  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรและผู้เรียน 
   3) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด 
   4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีเอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ 
   5) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
   2) แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรและผู้เรียน 
   3) การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกตามแผนงาน 
โครงการท่ีก าหนด 
   4) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   5) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

   ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  
    โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการให้บริการ 
    ผู้เรียน เพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม  
    ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

/  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  
    อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
    หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมและเพียงพอ 
    ต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู  
    บุคลากรและผู้เรียน 
 

/  
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รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
    และสิ่งอ านวยความสะดวก ตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด 

/  

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  
    ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
    และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

/  

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ อาคารสถานท่ี  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
    และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 

 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งานของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 
รวมท้ังมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง            
  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และส่วนราชการ
ต่าง ๆ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย
ทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาลจังหวัดสงขลา เข้ามาใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ในการสอบวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้
ห้องปฏิบัติการในการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 
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 7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
   ค าอธิบาย  
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการส่ือสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการ
ในสถานศึกษา 
  การประเมิน 
 1) สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
ได้แก่ 
  1.1 ระบบส่งก าลัง 
  1.2 ระบบควบคุม 
  1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม 
  1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
ปลอดภัย 
 2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
 3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ี
สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 4) สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว 
 5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
   ๒) ระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   ๓) ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๔) ระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
   ๕) ระบบรักษาความปลอดภัย 
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟา้ท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
    1.1 ระบบส่งก าลัง 
    1.2 ระบบควบคุม 
    1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน    
          หรืองานฟาร์ม 
    1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   
          และปลอดภัย 

/  

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ /   
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา 
    ท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะ 
    ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

/  

4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว /  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย  /  

 

 สรุประดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการทางการศึกษา
แก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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 เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา 

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 
กับสภาพใช้งาน รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณน้ าดื่ม 
น้ าใช้ท่ีเพียงพอ มีระบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย ตลอดจนมีระบบคมนาคมภายใน
สถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย     
  ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อม 
และเพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  การประเมิน 
 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
หรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
 ๓) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
 ๔) สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
หรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผู้ใช้บริการ 
 ๕) มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา 
ท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   1) แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   ๒) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
   ๓) จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
   ๔) จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   ๕) จ านวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
   ๖) จ านวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   ๗) จ านวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา  

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ    
    หรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
 

/  

2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ 
    การศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ  
 

/  

3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียน 
    เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
 

/  

4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  
    หรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
    โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
 

/  

5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา  
    ท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด 

ร้อยละ 80.38 
 

 เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยศูนย์  

วิทยบริการหรือห้องสมุดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ครบทุกสาขาวิชาที่มี 
การจัดการเรียนการสอน และมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
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  ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู ้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 
   2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4) มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5) มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2) ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ 
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4) ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5) ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา  
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  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
    เหมาะสมกับการใช้งาน 

/  

2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  
    ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
 

/  

3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
 

/  
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
 

/  
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

/  
 

 สรุประดับคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

 เชิงปริมาณ  
 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุด 1300 Mbps ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 

และสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับการบริหาร 
จัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 
เต็มศักยภาพ 
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  การประเมิน 
   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =    จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 

               จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด
ของสถานศึกษา 
   2) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน  
 

อาคารเรียน 
จ านวนหอ้งที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ร้อยละ 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม 

อาคารเรียน 1 6 - 6 6 - 6 100.00 
อาคารเรียน 2 4 6 10 6 6 12 83.33 
อาคารเรียน 3 10 1 11 10 1 11 100.00 
อาคารเรียน 4 2 6 8 5 10 15 53.33 
อาคารเรียน 5 8 - 8 8 - 8 100.00 
อาคารเรียน 6 2 11 13 5 11 16 81.25 
อาคารเรียน 7 2 1 3 2 1 3 100.00 

รวม 34 25 59 41 30 71 83.10 
 

 (หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา) 
 
 
 

X 100 
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 สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ในชั้นเรียน 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งในการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 59 ห้อง 
 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10 
  ผลสะท้อน 
  ครู ผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ค าอธิบาย  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การประเมิน 
   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
    1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 
   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
    2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
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   ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
    3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
    3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
    3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
    4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
   ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๒) การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   ๓) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   4) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา 
   5) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนท้ัง 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถ้วนต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 1 1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่ม ี
 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
            ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
          - การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ  
            อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

/  

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา 
             ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
          - ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
 

/  

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
          - คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
          - ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
          - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝกึอาชีพ 
          - จัดการเรียนการสอนหรือการฝกึอาชพี 

/  

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชพี 
          - การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

/  

 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - การสรุปผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปีในการจัดการ  
            อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 8 สาขาวิชา จากจ านวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 80   
   ผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคีมีจ านวนท้ังส้ิน 425 คน จากจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
2,294 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53 
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  เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดย 
สถานศึกษาได้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามล าดับขั้นตอน
ดังนี้ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 
สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 

  ผลสะท้อน 
   สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย 
ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
   5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ 
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   ๒) เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อยกระดับคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จ านวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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   4) จ านวนสาขางานท่ีจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
   ๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
   ๖) ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย 
    ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

/  

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
    หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

/  

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้เชี่ยวชาญ  
    และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือ 
    ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
    สาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

/  

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์    
    ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม 
    ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

/  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
    ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย  
    เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 

100 
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ  
  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน 
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  ๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
  ๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
  ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
  ๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  ๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
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  การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 
 
 
 

 ๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 
 ๕) การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน              
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5   ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บริการชุมชน 
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชน    
    (ฝึกอบรมอาชพี) ณ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
    ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
/ 

2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบ ารุงรักษา 
    รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมอืง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
 

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

3. กิจกรรมบริการสร้างอาชพีใหม่หรือต่อยอด 
    ผลติภณัฑช์ุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)  
    ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)    
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

/ / / / 

4. การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ผ้าบาติก)  ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)   
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  

/ / / / 

5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    “กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
    เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

/ / / / 

6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 
    พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร) 
    ณ วัดสระเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

7. การบริการอาหารเช้า “กจิกรรมเสวนายามเช้า” 
    ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 
    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดงานลูกเสือ 
    บ าเพญ็ประโยชน์ “โครงการลูกเสือจติอาสา 
    ท าความด ีรวมใจภักดี เทดิไท้องคร์าชนั” 
    ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

- / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ให้กับรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
    และมอบนโยบายในพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต ้
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม)  
 

- / - / 

10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
      “งานเปิดโลกอาชพี เปดิรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง 
      การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับการจัดการ 
      อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีแบบบูรณาการ 
      สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชพี สร้างรายได ้
      ประชาชน” (ทุกภาควิชา) 

/ / / / 

บรกิารวิชาการ 
11. การออกบูธนิทรรศการดา้นการจดัการศึกษา 
      ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร ์: Check in  
      The SVC” (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมนิท์” 
      ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิทักษิณ อ าเภอเมือง 
      จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา) 
 

- / / / 

13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ 
      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”  
      ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
 

- / - / 

บรกิารวิชาชีพ 
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
      เรื่องการมดัย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต 
      ม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  
      จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชพี 
      เพื่อการมีงานท าส าหรับคนพิการ 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      “กจิกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย” 
      ณ โรงพยาบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ) 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      พัฒนาวิชาชพีในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
      ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
      ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา 
      คหกรรมธุรกจิ) 
 

- / - / 

17. การฝึกอบรมงานอาชพีระยะสั้นให้กับนักเรียน 
      โรงเรียนเทสบาล 5  (วัดหัวป้อมนอก) 
      สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      จังหวัดเคลื่อนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
      สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 
      ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ า ต าบลเขารูปช้าง  
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)  

- / - /  

19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
      ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
      ศิลปกรรม ณ หอศิลปส์งขลา (Songkhla Art Mill) 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - /  

20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชพีอิสระ  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - /  

จิตอาสา 
21. การจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพรร่ะบาด 
      และป้องกันโรค COVID-19  
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
 

/ / / / 

22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใชใ้นพิธี 
      การจดัท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสงขลา  
      “เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกฯ” 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
       
 

/ / / / 
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บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี 
      เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้ าศักดิ์สิทธ์ิ   
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

24. การสอนท าเหรียญโปรยทานสร้างอาชพี  
      ถวายวัดเพื่อใชใ้นกจิของสงฆ ์ 
      ณ วัดเพชรมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
 

- / - / 

25. กิจกรรม “จติอาสา รักษ์ภาษาไทย” 
      ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      ณ โรงเรียนวัดบางลึก อ าเภอหาดใหญ ่ 
      จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

- / - / 

26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้วิชาชพีศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส) 
      ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้อาคารเรียน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา 
      เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บ๊ิกซซีูเปอรเ์ซ็นเตอร์       
      สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาการบัญชี) 
 

- / - / 

28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กจิกรรมพัฒนาวัด” 
      ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
      ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- / - / 

29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการท าเล็บ 
      และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ 
      ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะท่ัวไทย ร่วมใจส่งความสขุ"  
      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
      (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม) 
 

- / - / 
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การใช้นวตักรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารดีไหม้” 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
      ผูร้ับบริการ : โรงพยาบาลมติรภาพสามคัค ี
      อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

    

31. ผลงาน “เข็มกลดัลายศิลป ์
      ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต้” 
      (ภาควิชาการตลาดและธุรกจิค้าปลีก) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง  
      อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ” 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ี  
      เทศบาลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

/ / - / 

33. ผลงาน “อุปกรณเ์พื่อนเดินทาง”  
      Safe Journey Gadget 
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
      ผูร้ับบริการ : นักท่องเที่ยว  
      ณ สถานท่ีท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา 
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา      

- / - / 

 

 สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เชิงปริมาณ  
 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ/กิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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  ผลสะท้อน 
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน 

องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) และกิจกรรมจิตอาสาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 
   2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3) มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4) มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5) มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2) ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ 
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
   3) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4) ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5) ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา  
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  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
    เหมาะสมกับการใช้งาน 

/  

2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  
    ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
 

/  

3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
 

/  
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
 

/  
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

/  
 

 สรุประดับคุณภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

 เชิงปริมาณ  
 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุด 1300 Mbps ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 

และสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับการบริหาร 
จัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ผลสะท้อน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 
เต็มศักยภาพ 
 
 
 

 



 

 
   

 Page | ๑๗๓  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

  การประเมิน 
   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังหมดของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =    จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 

               จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   

  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด
ของสถานศึกษา 
   2) จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน  
 

อาคารเรียน 
จ านวนหอ้งที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ร้อยละ 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ รวม 

อาคารเรียน 1 6 - 6 6 - 6 100.00 
อาคารเรียน 2 4 6 10 6 6 12 83.33 
อาคารเรียน 3 10 1 11 10 1 11 100.00 
อาคารเรียน 4 2 6 8 5 10 15 53.33 
อาคารเรียน 5 8 - 8 8 - 8 100.00 
อาคารเรียน 6 2 11 13 5 11 16 81.25 
อาคารเรียน 7 2 1 3 2 1 3 100.00 

รวม 34 25 59 41 30 71 83.10 
 

 (หมายเหตุ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการใช้ร่วมกันของภาควิชา) 
 
 

X 100 



 

 
   

 Page | ๑๗๔  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

 สรุประดับคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ในชั้นเรียน 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งในการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 59 ห้อง 
 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 83.10 
  ผลสะท้อน 
  ครู ผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

  ด้านบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 

 1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    ค าอธิบาย  
   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

   ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
   ๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
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   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน      
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

/  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

/  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปี  
 

/  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

/  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามนีวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษา  

/  

  

สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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  เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ผลสะท้อน 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นท่ี  
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน 
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  ๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
  ๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
  ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
  ๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  ๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 



 

 
   

 Page | ๑๗๗  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

 ๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 
 ๕) การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน              
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5   ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บริการชุมชน 
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชน    
    (ฝึกอบรมอาชพี) ณ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
    ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
/ 

2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบ ารุงรักษา 
    รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมอืง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
 

/ / / / 

3. กิจกรรมบริการสร้างอาชพีใหม่หรือต่อยอด 
    ผลติภณัฑช์ุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)  
    ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)    
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

4. การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ผ้าบาติก)  ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)   
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  

/ / / / 

5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    “กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
    เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

/ / / / 

6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 
    พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร) 
    ณ วัดสระเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

7. การบริการอาหารเช้า “กจิกรรมเสวนายามเช้า” 
    ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 
    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดงานลูกเสือ 
    บ าเพญ็ประโยชน์ “โครงการลูกเสือจติอาสา 
    ท าความด ีรวมใจภักดี เทดิไท้องคร์าชนั” 
    ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

- / / / 

9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ให้กับรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
    และมอบนโยบายในพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต ้
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม)  
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
      “งานเปิดโลกอาชพี เปดิรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง 
      การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับการจัดการ 
      อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีแบบบูรณาการ 
      สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชพี สร้างรายได ้
      ประชาชน” (ทุกภาควิชา) 

/ / / / 

บรกิารวิชาการ 
11. การออกบูธนิทรรศการดา้นการจดัการศึกษา 
      ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร ์: Check in  
      The SVC” (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมนิท์” 
      ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิทักษิณ อ าเภอเมือง 
      จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา) 
 

- / / / 

13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ 
      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”  
      ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
 

- / - / 

บรกิารวิชาชีพ 
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
      เรื่องการมดัย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต 
      ม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  
      จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชพี 
      เพื่อการมีงานท าส าหรับคนพิการ 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      “กจิกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย” 
      ณ โรงพยาบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ) 
 

- / - / 

16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      พัฒนาวิชาชพีในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
      ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
      ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา 
      คหกรรมธุรกจิ) 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

17. การฝึกอบรมงานอาชพีระยะสั้นให้กับนักเรียน 
      โรงเรียนเทสบาล 5  (วัดหัวป้อมนอก) 
      สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      จังหวัดเคลื่อนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
      สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 
      ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ า ต าบลเขารูปช้าง  
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)  

- / - /  

19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
      ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
      ศิลปกรรม ณ หอศิลปส์งขลา (Songkhla Art Mill) 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - /  

20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชพีอิสระ  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - /  

จิตอาสา 
21. การจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพรร่ะบาด 
      และป้องกันโรค COVID-19  
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
 

/ / / / 

22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใชใ้นพิธี 
      การจดัท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสงขลา  
      “เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกฯ” 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
       
 

/ / / / 

23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี 
      เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้ าศักดิ์สิทธ์ิ   
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

24. การสอนท าเหรียญโปรยทานสร้างอาชพี  
      ถวายวัดเพื่อใชใ้นกจิของสงฆ ์ 
      ณ วัดเพชรมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
 

- / - / 

25. กิจกรรม “จติอาสา รักษ์ภาษาไทย” 
      ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      ณ โรงเรียนวัดบางลึก อ าเภอหาดใหญ ่ 
      จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

- / - / 

26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้วิชาชพีศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส) 
      ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้อาคารเรียน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา 
      เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บ๊ิกซซีูเปอรเ์ซ็นเตอร์       
      สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาการบัญชี) 
 

- / - / 

28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กจิกรรมพัฒนาวัด” 
      ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
      ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- / - / 

29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการท าเล็บ 
      และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ 
      ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะท่ัวไทย ร่วมใจส่งความสขุ"  
      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
      (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม) 
 

- / - / 

การใช้นวตักรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารดีไหม้” 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
      ผูร้ับบริการ : โรงพยาบาลมติรภาพสามคัค ี
      อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

31. ผลงาน “เข็มกลดัลายศิลป ์
      ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต้” 
      (ภาควิชาการตลาดและธุรกจิค้าปลีก) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง  
      อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ” 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ี  
      เทศบาลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

/ / - / 

33. ผลงาน “อุปกรณเ์พื่อนเดินทาง”  
      Safe Journey Gadget 
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
      ผูร้ับบริการ : นักท่องเที่ยว  
      ณ สถานท่ีท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา 
      อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา      

- / - / 

 

 สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เชิงปริมาณ  
 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ/กิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ผลสะท้อน 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) และกิจกรรมจิตอาสาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  

 

 



 

 
   

 Page | ๑๘๓  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

4.2.2 จุดเด่น 
 

 1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ 
สถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
และความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
     2) ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ด้วยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และน าสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3) สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ 
โดยจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี โอกาสเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ  
     4) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับความรู้  
พร้อมกับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
     5) สถานศึกษามีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา ตลอดจนการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย และสวยงามอย่างต่อเนื่อง  
     6) สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     7) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู ้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
พร้อมจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ปีการศกึษาละ 1 เรื่อง 
 

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 

 1) สถานศึกษาด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน    
การอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
     2) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี
เสถียรภาพสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 
     3) ศึกษากระบวนการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวิจัย
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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     4) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องร่วมมือกัน
ในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนก าหนดแนวทางปฏิบัติสู่การพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 

4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 1) ทุกภาควิชาควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด 
     2) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของระบบอินเทอร์เน็ต 
     3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 
     4) สร้างและพัฒนาผู้เรียน ครูแกนน าให้เป็นผู้ท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โครงการเพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนการขยายผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และส านึกรับผิดชอบท่ีถูกต้องในการเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียนทุกคน 
 
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  

  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

 1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
   ค าอธิบาย  
   ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
  การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 
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   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
  การค านวณ 
    ก าหนดให้ 
   N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   W = จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   X = จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
   ร้อยละเฉล่ีย  =   100{V+W+X+Y+Z} 
                                                                5N   
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
   3) จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
   4) จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   5) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   6) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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  ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ครผูู้สอน 

จ านวน 
ครผูู้สอน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา 
    วิชาชพี 
 

93 97 95.88 

2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  
 

97 97 100.00 
3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชพี  
    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

93 97 95.88 

4. ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพ 

93 97 95.88 

5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่  

17 97 17.53 

ภาพรวมของผลการประเมิน 81.03 
 

 สรุประดับคุณภาพการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวนท้ังส้ิน 
93 คน 
 2) ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี มีจ านวนทั้งสิ้น 
97 คน  
 3) ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
 4) ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวนท้ังส้ิน 
93 คน 
 5) ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ มีจ านวนท้ังส้ิน 17 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครู ผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 
81.03 
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  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและสถานประกอบการ  
ท่ีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ รวมท้ังได้รับการยอมรับจากชุมชนต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 

 2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   ค าอธิบาย  
   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
   ๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๔) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๕) มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน      
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

/  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

/  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปี  
 

/  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

/  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามนีวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษา  

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
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  ผลสะท้อน 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นท่ี  
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ วางแผน 
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   ค าอธิบาย  
   ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหาร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  การประเมิน 
   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
ศึกษา 
   2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ 
   3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 
   4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๔) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕) ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหาร 
    จัดการศึกษา 

/  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
    จัดการด้านต่าง ๆ 
 

/  

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
 

/  

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
 

/  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนา 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการศึกษา  
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 

 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย 
 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีระบบข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุม สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ท่ีสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

 4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
   1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย 
ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   2) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
   3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
   5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ในการ 
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   ๒) เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อยกระดับคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จ านวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 

   4) จ านวนสาขางานท่ีจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
   ๕) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
   ๖) ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
การปฏิบตั ิ

มี ไม่มี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย 
    ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

/  

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
    หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

/  

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้เชี่ยวชาญ  
    และผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือ 
    ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน 
    สาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

/  

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา 
    ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์    
    ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม 
    ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

/  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
    ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย  
    เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

/  

 

 สรุประดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 

100 
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  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
ในด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูภู มิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ  
  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน 
ตลอดจนบุคคลภายนอก ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  ๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
  ๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
  ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
  ๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  ๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 
 
 
 

 ๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
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 ๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 
 ๕) การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน              
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5   ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บริการชุมชน 
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชน    
    (ฝึกอบรมอาชพี) ณ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
    ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
/ 

2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบ ารุงรักษา 
    รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมอืง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
 

/ / / / 

3. กิจกรรมบริการสร้างอาชพีใหม่หรือต่อยอด 
    ผลติภณัฑช์ุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)  
    ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)    
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

4. การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ผ้าบาติก)  ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)   
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  

/ / / / 

5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    “กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
    เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

/ / / / 

6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 
    พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร) 
    ณ วัดสระเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

7. การบริการอาหารเช้า “กจิกรรมเสวนายามเช้า” 
    ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 
    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดงานลูกเสือ 
    บ าเพญ็ประโยชน์ “โครงการลูกเสือจติอาสา 
    ท าความด ีรวมใจภักดี เทดิไท้องคร์าชนั” 
    ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

- / / / 

9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ให้กับรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
    และมอบนโยบายในพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต ้
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม)  
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
      “งานเปิดโลกอาชพี เปดิรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง 
      การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับการจัดการ 
      อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีแบบบูรณาการ 
      สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชพี สร้างรายได ้
      ประชาชน” (ทุกภาควิชา) 

/ / / / 

บรกิารวิชาการ 
11. การออกบูธนิทรรศการดา้นการจดัการศึกษา 
      ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร ์: Check in  
      The SVC” (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมนิท์” 
      ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิทักษิณ อ าเภอเมือง 
      จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา) 
 

- / / / 

13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ 
      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”  
      ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
 

- / - / 

บรกิารวิชาชีพ 
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
      เรื่องการมดัย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต 
      ม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  
      จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชพี 
      เพื่อการมีงานท าส าหรับคนพิการ 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      “กจิกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย” 
      ณ โรงพยาบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ) 
 

- / - / 

16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      พัฒนาวิชาชพีในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
      ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
      ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา 
      คหกรรมธุรกจิ) 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

17. การฝึกอบรมงานอาชพีระยะสั้นให้กับนักเรียน 
      โรงเรียนเทสบาล 5  (วัดหัวป้อมนอก) 
      สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      จังหวัดเคลื่อนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
      สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 
      ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ า ต าบลเขารูปช้าง  
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)  

- / - /  

19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
      ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
      ศิลปกรรม ณ หอศิลปส์งขลา (Songkhla Art Mill) 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - /  

20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชพีอิสระ  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - /  

จิตอาสา 
21. การจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพรร่ะบาด 
      และป้องกันโรค COVID-19  
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
 

/ / / / 

22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใชใ้นพิธี 
      การจดัท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสงขลา  
      “เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกฯ” 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
       
 

/ / / / 

23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี 
      เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้ าศักดิ์สิทธ์ิ   
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

24. การสอนท าเหรียญโปรยทานสร้างอาชพี  
      ถวายวัดเพื่อใชใ้นกจิของสงฆ ์ 
      ณ วัดเพชรมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
 

- / - / 

25. กิจกรรม “จติอาสา รักษ์ภาษาไทย” 
      ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      ณ โรงเรียนวัดบางลึก อ าเภอหาดใหญ ่ 
      จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

- / - / 

26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้วิชาชพีศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส) 
      ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้อาคารเรียน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา 
      เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บ๊ิกซซีูเปอรเ์ซ็นเตอร์       
      สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาการบัญชี) 
 

- / - / 

28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กจิกรรมพัฒนาวัด” 
      ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
      ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- / - / 

29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการท าเล็บ 
      และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ 
      ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะท่ัวไทย ร่วมใจส่งความสขุ"  
      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
      (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม) 
 

- / - / 

การใช้นวตักรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารดีไหม้” 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
      ผูร้ับบริการ : โรงพยาบาลมติรภาพสามคัค ี
      อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

31. ผลงาน “เข็มกลดัลายศิลป ์
      ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต้” 
      (ภาควิชาการตลาดและธุรกจิค้าปลีก) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง  
      อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ” 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ี  
      เทศบาลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

/ / - / 

33. ผลงาน “อุปกรณเ์พื่อนเดินทาง”  
      Safe Journey Gadget 
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
      ผูร้ับบริการ : นักท่องเที่ยว  
      ณ สถานท่ีท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา 
      อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา      

- / - / 

 

 สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เชิงปริมาณ  
 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ/กิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ผลสะท้อน 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) และกิจกรรมจิตอาสาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  
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 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  

 1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
   ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
  การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
 ๒) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 
 ๓) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 
 ๔) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 
 ๕) ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไป 
ใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เร ียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
 ๒) การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 ๓) รางวัลการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ 
โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ชื่อผลงาน 
การน าไปใช้ประโยชน ์ การได้รับรางวัล 

สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ประเทศ จังหวัด ภาค ชาติ นานาชาติ 

การพฒันาผลติภณัฑ ์
เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเร็จรูป  
Jelly Beat 

    / /   

เปลือกส้มโออบกรอบ 
รสปลาหมึก 

    / /   

ขนมทองม้วนจากแป้ง 
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 

    /  /  

เยลลี่เชคมะม่วงหาว 
มะนาวโห่ในน้ าขิง 

    /    

ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม 
จากคางกุ้ง 
 

    /    

โคมแขวนสร้างสรรค ์
ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ผ้าทอเกาะยอ 

    / /   

เข็มกลดัลายศิลป ์
ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต ้
 

    /  /  

ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ิลปถ์ิ่นสองเล     /    
กรอบสร้างสรรค ์
ลวดลายเรือกอและ 
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ 

    /    

ดินปลูกไตรโคเดอร์มา 
 

    /    
ผลิตภัณฑ์สารควบคุม 
การเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไมด้อก
ประเภทหัว  

    / / /  
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 สรุประดับคุณภาพผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

    เชิงปริมาณ 
 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจ านวนท้ังส้ิน 11 ผลงาน 
    เชิงคุณภาพ  
  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
 (ระดับจังหวัด)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (3 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (2 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับภาค)  
       - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรม 
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (ระดับชาติ)  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง (1 ผลงาน) จากการประกวดงาน 
“สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - รางวัลเหรียญเงิน (2 ผลงาน) จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม “การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 
2020 ระดับอาชีวศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
    ผลสะท้อน 
  ผลงานท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้การฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการน าผลงานไปเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  
  - เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2562” 
  - เข้าร่วมให้การฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา  
 

 2) การจัดการเรียนการสอน 
   ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 
การเรียนรู้  
  การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
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   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และ     
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  การค านวณ 
    ก าหนดให้ 
   N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
   V = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   W = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
   X = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
   Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ 
   ร้อยละเฉล่ีย  =   100{V+W+X+Y+Z} 
                                                                5N 
   การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑) จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
   2) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
   3) จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน ้นผู้เร ียนเป็นส าคัญ   
ทุกรายวิชาท่ีสอน 
   4) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   5) จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
   6) จ านวนครูผู้สอนท่ีครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
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  เกณฑ์การประเมิน 
  น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ครผูู้สอน 

จ านวน 
ครผูู้สอน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 

95 97 97.94 
2. ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

96 97 98.97 
3. ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้  
    ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
    ตามสภาพจริง 

97 97 100.00 
 

4. ครูผู้สอนท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

93 97 95.88 

5. ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพจัดการเรียนรู้ 
    และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

93 97 95.88 

ภาพรวมของผลการประเมิน 97.73 
 

(หมายเหตุ : ข้อ 1-5 อ้างอิงข้อมูลบุคลากรครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 97 คน 
               ข้อ 4, 5 ไม่นับรวมครูเกษียณอายุราชการและครูพิเศษสอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 1 ภาคการศึกษา 
               รวมจ านวน 4 คน) 
 

 สรุประดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

  เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 95 คน 
 2) ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 96 คน  
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 3) ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
การสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีจ านวนท้ังส้ิน 97 คน 
 4) ครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
การเรียนการสอน มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
 5) ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ มีจ านวนท้ังส้ิน 93 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.73 
  ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลความรู้
ความเข้าใจท่ีเหมาะสม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ท าให้ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความเช่ือมั่นและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
 

 ด้านส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  

 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา 
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์  
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  การค านวณ 
   ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

          จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มี

X 100 
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สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๓) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 4) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ 
การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ  
2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 
  เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 

 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
 

ร้อยละ 6๐.๐๐ - 6๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
 

ร้อยละ 5๐.๐๐ - 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บม่เพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี - - - 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การเลขานุการ 5 2 40.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- - - 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 5 100.00 
คหกรรม 
 - คหกรรมธุรกิจ 3 - - 
 - อาหารและโภชนาการ 
 

9 4 44.44 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพฒันา  

การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผูเ้รียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

สู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 5 100.00 
 - การท่องเท่ียว - - - 

รวม 32 21 65.63 
ระดบั ปวส. 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 6 6 100.00 
 - การตลาด 
 

5 5 100.00 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - 
 - การจัดการส านักงาน - - - 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

5 - - 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

5 - - 

 - อาหารและโภชนาการ 
 

6 6 100.00 
 - เทคโนโลยีความงาม 8 5 62.50 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 5 - - 
 - การท่องเท่ียว 5 - - 

รวม 45 22 48.89 
รวม ปวช./ปวส. 77 43 55.84 

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (5 ดาว)   ดีเลิศ (4 ดาว) 
                                               ดี (3 ดาว)    ปานกลาง (2 ดาว)    ก าลังพัฒนา (1 ดาว) 

 

 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
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 เชิงปริมาณ 
 1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 77 คน   
 2) ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนท้ังส้ิน 43 คน   
    เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม (5 ดาว)  
    ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุนการถ่ายทอด    
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น  
ในการเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 

4.3.2 จุดเด่น 
 

     1) สถานศึกษามีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
     2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 

 1) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
     2) การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 
     3) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตส านึกร่วมกันในการใช้ทรัพยากรท่ีมี  
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ให้มากขึ้น 
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4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 1) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง  
ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
ตลอดจนการพัฒนาท้กษะความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับครูผู้สอนในด้านความเป็น
ผู้ประกอบการโดยตรง       
 2) ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในสถานศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณ  
เพื่อการจัดการศึกษาร่วมกัน 
     3) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ    
เข้าร่วมท ากิจกรรมด้านการบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน 
การด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
 
4.4 มาตรฐานท่ี 4 การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน 
 

4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  

  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
  ร้อยละ =       จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 
 

           จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 
  ๒) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี ๒ แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 

X 100 
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  ๔) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  
  ๕) จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
  6) ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  
   เกณฑ์การประเมิน          
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

ระดบั ปวช. ชั้นปทีี่ 3 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 117 84 71.79 
 - การตลาด 45 25 55.56 
 - การเลขานุการ 39 22 56.41 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

70 49 70.00 
คหกรรม 
 - ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 

8 5 62.50 
 - อาหารและโภชนาการ 79 67 84.81 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 32 22 68.75 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - สาขางานการโรงแรม 33 20 60.61 
 - สาขางานการท่องเท่ียว 24 21 87.50 

รวม ปวช. 3 447 315 70.47 
ระดบั ปวส. ชั้นปีที่ 2 
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 115 109 94.78 
 - การตลาด 51 43 84.31 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   (ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินคา้) 

8 2 25.00 
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ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียน 
ของรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
    (ธุรกิจค้าปลีกสินคา้เฉพาะอย่าง) 
 

12 10 83.33 

 - การจัดการส านักงาน 105 86 81.90 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

72 60 83.33 
คหกรรม 
 - การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 10 10 100.00 
 - อาหารและโภชนาการ 88 79 89.77 
 - เทคโนโลยีความงาม 9 7 77.78 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

 - การโรงแรม 59 53 89.83 
 - การท่องเท่ียว 13 9 69.23 

รวม ปวส. 2 542 468 86.35 
รวม ปวช. 3/ปวส. 2 989 783 79.17 

 

 สรุประดับคุณภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

    เชิงปริมาณ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 783 คน จ าแนกเป็น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 315 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 468 คน  
    เชิงคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 79.17 จ าแนกเป็น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 70.47 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ร้อยละ 86.35 
    ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบ 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลท้ังในระดับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกในวงกว้าง  
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 2) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ค าอธิบาย 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
  การค านวณ 
   ร้อยละ =   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ 
 

                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  การตรวจสอบข้อมูล 
 1) กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมา 
 ๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมา 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 
ท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 

 6) มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ 
   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  4 ดีเลศิ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 

X 100 
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  ผลการประเมิน 
 

ประเภทวิชา/ 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีที่ผ่านมา ที่มีงานท า  

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ  

ระดบั ปวช.  
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 
 

100 103 97.09 
 - การตลาด 
 

51 55 92.73 
 - การเลขานุการ 23 23 100.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

59 61 96.72 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 35 41 85.37 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 8 9 88.89 
 - อาหารและโภชนาการ 56 62 90.32 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 51 55 92.73 
 - การท่องเท่ียว 20 22 90.91 

รวม 403 431 93.50 
ระดบั ปวส.  
บริหารธรุกิจ 
 - การบัญชี 
 

117 124 94.36 
 - การตลาด 54 63 85.71 
 - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 14 14 100.00 
 - การจัดการส านักงาน 76 80 95.00 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

56 60 93.33 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร ์

7 9 77.78 

 - อาหารและโภชนาการ 53 53 100.00 
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 - การโรงแรม 36 40 96.00 
 - การท่องเท่ียว 13 15 86.67 

รวม 426 458  93.01 
รวม ปวช./ปวส. 829 889 93.25 
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 สรุประดับคุณภาพการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)   ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน) 
 

     เชิงปริมาณ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวนท้ังส้ิน 829 คน 
   เชิงคุณภาพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 93.25 
     ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการในการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

  ด้านการให้บริการแก่ผู้เรียน  
 

 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ค าอธิบาย 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียน 
เป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏ 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  การประเมิน 
  ๑) ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
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  ๒) ผู้เรียนร้อยละ 6๐ - 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 
  4) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไ ด้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
  ๕) ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า    
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ    
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑) จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
  2) จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  3) หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
  ๔) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
 

   เกณฑ์การประเมิน 
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

ภาควิชา 
จ านวนผูเ้รียน 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด ร้อยละ 

ระดบั ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญช ี 295 341 86.51 
 - การตลาด 84 108 77.78 
 - การเลขานุการ 81 87 93.10 
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 181 210 86.19 
ศิลปกรรม 
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก 73 101 72.28 
คหกรรม 
 - คหกรรมเพื่อการโรงแรม 15 17 88.24 
 - อาหารและโภชนาการ 169 197 85.79 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 112 125 89.60 
 - การท่องเที่ยว 64 74 86.49 

รวม 1,074 1,260 85.24 
ระดบั ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 - การบัญช ี 221 232 95.26 
 - การตลาด 84 100 84.00 
 - การจดัการธุรกิจค้าปลีก 39 46 84.78 
 - การจดัการส านักงาน 147 162 90.74 
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ภาควิชา 
จ านวนผูเ้รียน 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด ร้อยละ 

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 120 91.67 
คหกรรม 
 - การบริหารงาน 
   คหกรรมศาสตร์ 

11 11 100.00 

 - อาหารและโภชนาการ 157 171 91.81 
 - เทคโนโลยีความงาม 15 16 93.75 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - การโรงแรม 119 140 85.00 
 - การท่องเที่ยว 29 36 80.56 

รวม 932 1,034 90.14 
รวม ปวช./ปวส. 2,006 2,294 87.45 

 

 สรุประดับคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)  ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)   ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  
 

  เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจ านวนท้ังส้ิน 2,006 คน  

  เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ปีการศึกษา 2562  

  ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าให้
สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และองค์กร หน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐาน 
ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ จากการประเมินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ตามท่ี
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก าหนด ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 2) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
  ๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
  ๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

  ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
  ๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
  ๕) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
 ๑) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๓) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน 
 ๔) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน 
 ๕) การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
ของสถานศึกษา 
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   เกณฑ์การประเมิน              
  น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5   ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1 ก าลังพัฒนา 

 

  ผลการประเมิน 
 

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บริการชุมชน 
1. กิจกรรมบริการพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชน    
    (ฝึกอบรมอาชพี) ณ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
    อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
    ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
/ 

2. กิจกรรมบริการด้านซ่อมและบ ารุงรักษา 
    รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมอืง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
 

/ / / / 

3. กิจกรรมบริการสร้างอาชพีใหม่หรือต่อยอด 
    ผลติภณัฑช์ุมชน (ฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย)  
    ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
    (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม)    
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 

/ / / / 

4. การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ผ้าบาติก)  ณ เทศบาลนคร อ าเภอเมือง  
    จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ)   
    โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

5. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
    “กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
    เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    สงขลา (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

/ / / / 

6. การบริการอาหาร ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 
    พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสสโร) 
    ณ วัดสระเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

7. การบริการอาหารเช้า “กจิกรรมเสวนายามเช้า” 
    ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
    (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 

8. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุม 
    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีจัดงานลูกเสือ 
    บ าเพญ็ประโยชน์ “โครงการลูกเสือจติอาสา 
    ท าความด ีรวมใจภักดี เทดิไท้องคร์าชนั” 
    ระดับภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม) 

- / / / 

9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ให้กับรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    และคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
    และมอบนโยบายในพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต ้
    (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    และการโรงแรม)  
 

- / - / 

10. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
      “งานเปิดโลกอาชพี เปดิรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยง 
      การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับการจัดการ 
      อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีแบบบูรณาการ 
      สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชพี สร้างรายได ้
      ประชาชน” (ทุกภาควิชา) 

/ / / / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

บรกิารวิชาการ 
11. การออกบูธนิทรรศการดา้นการจดัการศึกษา 
      ของภาควิชา “งานอาชีวะแฟร ์: Check in  
      The SVC” (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

12. การออกบูธนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านนวมนิท์” 
      ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิทักษิณ อ าเภอเมือง 
      จังหวัดสงขลา (ทุกภาควิชา) 
 

- / / / 

13. การออกบูธนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ 
      โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”  
      ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
 

- / - / 

บรกิารวิชาชีพ 
14. การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
      เรื่องการมดัย้อม ณ วิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ชีวิต 
      ม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  
      จังหวัดสงขลา (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

15. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชพี 
      เพื่อการมีงานท าส าหรับคนพิการ 
      เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      “กจิกรรมงานศิลปประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย” 
      ณ โรงพยาบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ) 
 

- / - / 

16. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      พัฒนาวิชาชพีในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
      ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
      ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ/ภาควิชา 
      คหกรรมธุรกจิ) 
 

- / - / 

17. การฝึกอบรมงานอาชพีระยะสั้นให้กับนักเรียน 
      โรงเรียนเทสบาล 5  (วัดหัวป้อมนอก) 
      สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

18. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ 
      จังหวัดเคลื่อนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
      สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 
      ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ า ต าบลเขารูปช้าง  
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ)  

- / - /  

19. กิจกรรมสอน 108 อาชีพสร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
      ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
      ศิลปกรรม ณ หอศิลปส์งขลา (Songkhla Art Mill) 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - /  

20. การเป็นวิทยากรฝึกอาชพีอิสระ  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 

- / - /  

จิตอาสา 
21. การจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกันการเผยแพรร่ะบาด 
      และป้องกันโรค COVID-19  
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
 

/ / / / 

22. การจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใชใ้นพิธี 
      การจดัท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสงขลา  
      “เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกฯ” 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
      (ทุกภาควิชา) 
       
 

/ / / / 

23. การจัดเตรียมดอกไม้ประดับพิธี 
      เพื่อใช้ในพิธีบายศรีเวียนเทียนน้ าศักดิ์สิทธ์ิ   
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ทุกภาควิชา) 
  

/ / / / 

24. การสอนท าเหรียญโปรยทานสร้างอาชพี  
      ถวายวัดเพื่อใชใ้นกจิของสงฆ ์ 
      ณ วัดเพชรมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

25. กิจกรรม “จติอาสา รักษ์ภาษาไทย” 
      ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
      ณ โรงเรียนวัดบางลึก อ าเภอหาดใหญ ่ 
      จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

- / - / 

26. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้วิชาชพีศิลปกรรม (กิจกรรม 5 ส) 
      ณ ห้อง 325 และบริเวณทางขึน้อาคารเรียน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
      (ภาควิชาศิลปะ) 

- / - / 

27. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา 
      เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ บ๊ิกซซีูเปอรเ์ซ็นเตอร์       
      สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      (ภาควิชาการบัญชี) 
 

- / - / 

28. โครงการอาชีวจิตอาสา “กจิกรรมพัฒนาวัด” 
      ณ วัดโรงวาส วัดเพชรมงคล และวัดโพธ์ิปฐมาวาส 
      ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- / - / 

29. กิจกรรมจิตอาสา “สาธิตวิธีการท าเล็บ 
      และการถักเปียแฟนซี” งานสัปดาห์ของขวัญ 
      ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะท่ัวไทย ร่วมใจส่งความสขุ"  
      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
      (ภาควิชาเทคโนโลยีความงาม) 
 

- / - / 

การใช้นวตักรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
30. ผลงาน “อุปกรณ์ป้องกันเตารดีไหม้” 
      (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
      ผูร้ับบริการ : โรงพยาบาลมติรภาพสามคัค ี
      อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 

31. ผลงาน “เข็มกลดัลายศิลป ์
      ลูกยางพาราพืน้ถิน่ปักษ์ใต้” 
      (ภาควิชาการตลาดและธุรกจิค้าปลีก) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนชุมชนบ่อแดง  
      อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

- / - / 
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กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน 
การเข้ารว่มกิจกรรม  

ผู้บริหาร บุคลากรครู 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

32. ผลงาน “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ” 
      (ภาควิชาอาหารและโภชนาการ) 
      ผูร้ับบริการ : ประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ี  
      เทศบาลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

/ / - / 

33. ผลงาน “อุปกรณเ์พื่อนเดินทาง”  
      Safe Journey Gadget 
      (ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
      ผูร้ับบริการ : นักท่องเที่ยว  
      ณ สถานท่ีท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา 
      อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา      

- / - / 

 

 สรุประดับคุณภาพการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 

   ยอดเย่ียม (5 คะแนน)    ดีเลิศ (4 คะแนน) 
   ดี (3 คะแนน)    ปานกลาง (2 คะแนน) 
   ก าลังพัฒนา (1 คะแนน)  

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

 เชิงปริมาณ  
 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา มีจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ/กิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ผลสะท้อน 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและศรัทธาจากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการฝึกอบรมอาชีพและการท ากิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้และการบริการวิชาชีพ 
การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) และกิจกรรมจิตอาสาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น  
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4.4.2 จุดเด่น 
 

 1) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย จิตส านึก 
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
     2) สถานศึกษาได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ    
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ   
     3) สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง และการอบรมพัฒนาครูท่ีปรึกษา ส่งผลให้จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลดลง   
เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

4.4.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 

 1) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมสืบสานรักษาศิลป 
วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น 
 

4.4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 1) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก 
และเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์  
ทักษะในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการบ าเพ็ญตน   
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


